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  الملل بیننگرشی بر تدوین و توسعه حقوق 

  الملل بیننگرشی بر تدوین و توسعه حقوق 

 1زاده دکتر ابراهیم بیگ

  مقدمه
پس از گذشت قرنها از زمان پیدایش  الملل بینطرح موضوع تدوین و توسعه حقوق 

وظیفه تدوین و توسعه تدریجی . دهد می این نظام حقوقی یکبار دیگر اهمیت آنرا نشان
 13ماده . بر عهده مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار داده شده است الملل بینحقوق 

  2:دارد می ختصاص یافته، اعالممنشور به این وظیفه مجمع عمومی ا
یی ها مجمع عمومی نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صدور توصیه -1"

  : را فراهم میکند
ي مناسب براي ها ی در امور سیاسی و ایجاد زمینهالملل بینترویج همکاري : الف

  و تدوین آن الملل بینتوسعه تدریجی حقوق 
ر امـور اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، آموزشـی،      ی دالملل بینترویج همکاري : ب

سالمت عمومی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهاي اساسـی بـراي همـه از حیـث     
  نژاد، جنس، زبان، یا مذهب براي هیچ تبعیض

و وظایف و اختیارات مجمع عمومی در امور مـذکور در شـق    ها سایر مسئولیت -2
  

  

 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی 1
  رجوع شود به  13براي متن ماده . 2

ي ها جلد اول سازمان "یالملل بیني ها سازمانحقوق "بیگ زاده ابراهیم، کلینی شهناز، یاقوتی منیژه، 
  52، صفحه 1382، انتشارات مجد، تهران، "جهانی
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  ٣".بیان شده است ب از بند یک این ماده در فصول نهم و دهم

منشـور حـاوي دو عمـل سیاسـی و      13شود بند یک مـاده   می همانطور که مالحظه
  :حقوقی است

  همکاري در امور سیاسی -1
ي مناسب یـا ترغیـب و تشـویق بـراي توسـعه تـدریجی حقـوق        ها ایجاد زمینه -2
  و تدوین آن الملل بین

کـه فقـط    13ب مـاده  در این مقاله آن بخش از فعالیتهاي مجمع عمومی در چـارچو 
و تدوین آن یعنی شق الف از بند یـک ایـن    الملل بینمحدود به توسعه تدریجی حقوق 

  .گیرند می باشد مورد مطالعه قرار می ماده
در انحصار مجمـع عمـومی نیسـت،     الملل بینالبته تدوین و توسعه تدریجی حقوق 

ي ها ی دادگستري، کمیتهمللال بینبلکه ارکان دیگري از سازمان ملل متحد از جمله دیوان 
ی نیـز نقـش مهمـی بـویژه در     المللـ  بـین سوم و ششم مجمع عمومی و نهادهاي داوري 

تـوان بـه نقـش دیـوان      مـی  براي مثـال . داشته و دارند الملل بینتوسعه تدریجی حقوق 
حقوق دریاها، حفظ صـلح و امنیـت    4ی دادگستري در توسعه حقوق معاهدات،الملل بین
 الملـل  بـین از سوي دیگر تـدوین و توسـعه تـدریجی حقـوق     . اشاره نمود ...ی الملل بین

ی نیست، بلکـه نهادهـاي منطقـه اي نیـز نقـش مهمـی در ایـن        الملل بینخاص نهادهاي 
ي هـا  ي منطقه اي بـویژه در قـاره  ها توان به سازمان می از باب مثال. کنند می قلمروها ایفا

منطقـه اي را تـدوین و    الملـل  بـین ها حقوق اگرچه این نهاد. آمریکا و اروپا اشاره نمود
جهانی  الملل بینمنطقه اي منفک و جدا از حقوق  الملل بینبخشند، اما حقوق  می توسعه

  

  

 55است که شامل مواد  "یالملل بینهمکاریهاي اقتصادي و اجتماعی "فصل نهم منشور درخصوص . 3
است، که از ) اکوسوك( "شوراي اقتصادي و اجتماعی"باشد و فصل دهم منشور مربوط به  می 60تا 

زاده ابراهیم، کلینی شهناز، یاقوتی براي این مواد رجوع شود به بیگ. گیرد می را در بر 72تا  61مواد 
  63 -97منیژه، منبع پیشین، صص 

ی دادگستري در تدوین و توسعه حقوق الملل بیننقش دیوان "رجوع شود به زنجیره اي صادق، . 4
  ، دانشگاه مفید، قمالملل بینحقوق  ، پایان نامه کارشناسی ارشد"الملل بین
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منطقـه اي اصـول و قواعـد حقـوق      الملـل  بـین نیست؛ چونکه در بسیاري موارد حقوق 
اجتمـاعی   جهانی را پذیرفته، آنها را با وضعیت فرهنگی، اقتصادي، سیاسـی و  الملل بین

مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یـا منشـور آفریقـایی    . منطقه خود تطبیق داده است
را پذیرفتـه انـد و    5حقوق بشر که تقریباً تمامی اصول و مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر

 الملـل  بـین البتـه حقـوق   . ي فرهنگی و تاریخی خود تطبیق داده انـد ها آنها را با ویژگی
براي مثـال کنوانسـیون بـال    . جهانی نیز اثر بگذارد الملل بیناند بر حقوق منطقه اي میتو

در زمان تدوین پـیش نـویس    الملل بینالهام بخش بسیاري از کارهاي کمیسیون حقوق 
در بسیاري  الملل بینبه دیگر سخن این دو نوع حقوق . قرا رگرفت "ها مصونیت دولت"

اگرچه ممکن است به زعم عـده اي از حقـوق   . از موارد اثرات متقابل بر یکدیگر دارند
 بیانجامـد ولـی بنظـر    6الملـل  بـین منطقه اي به گسیختگی حقـوق   الملل بیندانان حقوق 

جهـانی و   الملـل  بیناین حقوق بتواند حداقل در موارد زیادي مکمل حقوق  رسد که می
  7.یار آن باشد

ند بطور نهادینه انجام بتوا الملل بینبراي اینکه کار تدوین و توسعه تدریجی حقوق 
  . ی ایجاد و متولی این کار شده اندالملل بینشود تا نهادهایی در جامعه 

انجام شد که منجـر بـه    1924سپتامبر  22حرکت در چارچوب جامعه ملل در  اولین
ایـن  . شد الملل بینتشکیل یک کمیته کارشناسان براي تدوین و توسعه تدریجی حقوق 

ایـن  . پس سه موضوع را براي تدوین در دستور کار خود قـرار داد کمیته ابتدا یازده و س
ی دولتهـا  المللـ  بـین موضوعها به ترتیب مربوط به تابعیت، دریاي سرزمینی و مسـئولیت  

 8الهـه تحـت عنـوان کنفـرانس تـدوین      1930در همین راستا کنفرانس معـروف  . بودند

  

  

به تصویب  1948دسامبر  10در تاریخ  217این اعالمیه توسط مجمع عمومی در قالب قطعنامه . 5
  رسیده است

6. Fragmentation  
  در این باره رجوع شود به . 7

Beigzadeh Ebrahim, "Présentation des instruments internationaux en matière des Crimes 
Organisés", archives de politique criminelle, paris, A. Pédone, 2003, pp. 195- 212  
8. Codification Conference, La Conférence de codification 
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ـ    . تشکیل شد الملل بینحقوق  ه تـدوین قواعـدي در   معهذا این کنفـرانس فقـط موفـق ب
ی دولتهـا بـه   المللـ  بـین خصوص تابعیت گردید و در مورد دریاي سرزمینی و مسئولیت 

ا برخـی حقوقـدانان آنـرا       نتیجه اي نرسید، اگرچه حاصل کار این کنفرانس کم بـود، امـ
  9.کنند می سنگ بنایی براي سازماندهی یک تدوین نهادینه و سازمان یافته ارزیابی

کس قاعده اي در مورد تدوین و در پیش نویس من شور یعنی پیش نویس دامبارتون اُ
پیش بینی نشده بود، امـا دولتهـا بـه پیشـنهاد چـین در       الملل بینتوسعه تدریجی حقوق 

مورد اعطاي اختیار به مجمع عمومی براي مطالعه و ارائه توصیه نامه در قلمـرو حقـوق   
پارلمـان جهـانی،    جمع عمومی به یـک معهذا اجتناب از تبدیل م. توجه کردند الملل بین

یی را در مورد تدوین و توسـعه  ها منجر به این شد که مجمع عمومی بتواند فقط توصیه
منشور تهیه  13بدین ترتیب بود که متن کنونی ماده  .ارائه کند الملل بینتدریجی حقوق 
  10.و تصویب شد

را  1946امبر دسـ  11مـورخ   94منشور، قطعنامـه   13مجمع عمومی در اجراي ماده 
را ایجـاد   "الملـل  بـین کمیسیون تدوین و توسعه حقوق " تصویب و نهادي تحت عنوان

این کمیسیون سرانجام . بود "کمیسیون روشها"این کمیسیون هفده نفره معروف به . کرد
ایجاد شـود و   "الملل بینکمیسیون حقوق "ي فراوان توصیه کرد که یک ها پس از بحث

ه نمـود  حتی پیش نویس سند موس مجمـع عمـومی هـم بـا تصـویب      . س آن را نیز تهیـ
مبادرت به تصـویب اساسـنامه کمیسـیون     1947نوامبر  17در  175و  174ي ها قطعنامه
مجمع این کمیسیون را به عنوان بهترین نهـاد فنـی بـراي تـدوین     . کرد الملل بینحقوق 

ن رکـن واگـذار   را بـه ایـ   الملـل  بینلحاظ نمود و کار تدوین و توسعه تدریجی حقوق 

  

  

  (Sette Camera) رجوع شود به نظر قاضی ست کامرا. 9
J. Sette- Camera, "The International Commission: Discours on Method", pp. 467-702, in "Le 
Droit international a' l'heure de sa codification", Etudes en l'honneur de Roberto Ago Milano, 
A. Guiffre', 1987, tome 1, p. 473.  

کس و سانفرانسیسکو رجوع شود به بیگ زاده ها براي کارهاي مقدماتی کنفرانس. 10 ي دامبارتون اُ
  300 -315، صص 1389ی، انتشارات مجد، تهران، الملل بیناي ابراهیم، حقوق سازمانه
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البته مجمع عمومی در کنار این رکن مبادرت به ایجاد نهادهاي دیگري هم بـراي   11.کرد
ي هـا  و کمیسـیون  هـا  کرده است، که از آنجمله کمیتـه  الملل بینتدوین و توسعه حقوق 

سـوم و   يهـا  کمیتهمهم  نقشباشند؛ ضمن آنکه نباید از  می ویژه اعم از دایمی و موقتی
خود مجمع نیز در تدوین و توسعه حقـوق   يها فعالیت می و همچنینششم مجمع عمو

  .غافل بود الملل بین
حال سئوال اساسی این است که آیا در هزاره سـوم هنـوز تـدوین و بـویژه توسـعه      

  در چارچوب مجمع عمومی ضرورت و منفعتی دارد؟ الملل بینحقوق 
ی و نظام حقوقی الملل بین در ابتدا به نظر میرسد که علیرغم پیشرفت و تکامل جامعه

در چارچوب مجمع عمـومی   الملل بینحاکم بر آن، هنوز تدوین و بویژه توسعه حقوق 
. بعنوان یک رکن فراگیر جامعه جهانی، ضرورت داشته و منـافعی بـر آن مترتـب باشـد    

توان مطمئن بود که در چارچوب آن بتوان بـه یـک نظـام حقـوقی مشـترك       نمی اگرچه
  .جهانی دست یافت

 الملل بیندر بررسی حاضر ابتدا به ضرورت و منافعی که بر تدوین و توسعه حقوق 
منشـور در قالـب نهادهـاي     13شود، سپس نگاهی به اجراي ماده  می مترتب است اشاره

شود، و سرانجام بـه ارزیـابی اجـراي ایـن      می مختلف تدوین و توسعه تدریجی انداخته
  .رسد می یک نتیجه گیري بپایان آنگاه بحث با .ماده پرداخته خواهد شد

در چارچوب  الملل بینمنافع تدوین و توسعه تدریجی حقوق ضرورت و  -1
 منشور ملل متحد 13ماده 

توســعه تــدریجی حقــوق " الملــل بــیناساســنامه کمیســیون حقــوق  15طبــق مــاده 
ناظر بر انعقـاد معاهـدات دربـارة موضـوعهایی اسـت کـه هنـوز در حقـوق          "الملل بین
در آن موضوعها هنوز به قدر کـافی   الملل بینبه نظم در نیامده اند و یا حقوق  مللال بین

  

  

رجوع شود به بیگ زاده ابراهیم، کلینی شهناز، یاقوتی  الملل بینبراي متن اساسنامه کمیسیون حقوق . 11
  173 - 165منیژه، منبع پیشین، صص 
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هـم آنسـتکه    "الملـل  بـین تـدوین حقـوق    "مـراد از . در رویه دولتها توسعه نیافته است
یی که رویه دولتها قابل مالحظه هستند و سـوابق و  ها در زمینه الملل بینمقررات حقوق 

  12.ت و تدقیق بیشتري نظام پذیر گردندمقرراتی هم وجود دارند با دق
نقـش   الملل بیناگرچه مجمع عمومی از طریق نهادهاي خود بویژه کمیسیون حقوق 

در توسـعه تـدریجی حقـوق     مـوثري ی یعنـی نقـش   الملل بینمهمی در انعقاد معاهدات 
در خصـوص   1963و  1961ایفا نموده اسـت، کـه از آنجملـه کنوانسـیونهاي      الملل بین

 حقـوق  ویـن در خصـوص   1986 و 1969تیک و کنسولی، کنوانسـیونهاي  لماروابط دیپ
جانشینی دولتها، کنوانسیون مربوط  بابوین در  1983 و 1978معاهدات، کنوانسیونهاي 

ی براي مصارفی غیر از کشتیرانی، کنوانسـیون مصـونیت   الملل بینبه استفاده از آبراههاي 
ی نشـان میدهـد کـه    المللـ  بینمعهذا رویه  13،باشد می قضایی دولتها و اموال آنها و غیره

ی و نظام حقوقی حاکم بر آن نیاز به تدوین بـویژه توسـعه حقـوق    الملل بینهنوز جامعه 
البته باید اذعان نمود که تدوین در مفهوم مطلق خـود تـا حـدود زیـادي     .دارد الملل بین

تقادهـاي زیـادي   چونکه تدوین بـا ان . داده است الملل بینخود را به توسعه حقوق  جاي
  :توان به موارد زیر اشاره نمود می ه است که از آنجملههمواج
1- شـود و حتـی منجـر بـه      الملـل مـی   بینول حقوق تدوین سبب متوقف شدن تح

در مـورد محتـواي قواعـد     هـا  گردد، بویژه زمانی که دولـت  می نابودین این نظم حقوقی
  

  

  :اعالم میدارد الملل بیناساسنامه کمیسیون حقوق  15ماده . 12
از نظر تسهیل، ناظر به مواردي است که باید  "الملل بینتوسعه تدریجی حقوق " در مواد آتی، عبارت

به نظم در نیامده و یا حقوق در آن  الملل بینیی که هنوز توسط حقوق ها کنوانسیونهایی دربارة موضوع
تدوین "همچنین عبارت . هنوز به قدر کافی در رویه دولتها توسعه نیافته اند، تدوین گردد ها موضوع
یی که ها در زمینه الملل بیناز نظر تسهیل ناظر به مواردي است که مقررات حقوق  "الملل بینحقوق 

رویه دولتها قابل مالحظه بوده و سوابق و نظریاتی هم وجود دارد، باید با دقت بیشتري تدوین و نظام 
 . پذیر گردد

  از جمله رجوع شود به  الملل بینبراي کارهاي کمیسیون حقوق . 13
"The International Law Commission, Fifty years after: An Evaluation", Proceedings of the 
Seminar held to Commemorate the Fiftieth Anniversary of the International Law 
Commission, 21- 22, April 1998, United Nations, New York, 2000, 214 pages.  
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 .عرفی از پیش موجود توافق کاملی نداشته باشند

شود  می سبب وارد کردن نقطه نظرات سیاسی دولتها در قواعد حقوقی "تدوین" -2
 .و این مغایر روندي است که الزمه طبیعی یک آیین حقوقی است

شود، چونکه تدوین عرف سـبب از   می تدوین سبب رسیدن به یک نظام دوگانه -3
 14.کند می رف ایجادشود، بلکه یک نظام تکامل نیافته اي را در کنار ع نمی بین رفتن آن

شـود، انعطـافی کـه از     مـی  یالمللـ  بـین تدوین سبب از بین رفتن انعطاف قواعد  -4
 .عد عرفی استاي قوها ویژگی

بـراي  . توان با بر شمردن محاسنی براي تـدوین تعـدیل کـرد    می البته این انتقادها را
نه و سـازمان  توان گفت که تدوین منجر به ایجاد قواعد روشن و شفاف و نهادی می مثال
بنظـر برخـی از   . شود و این خود سبب ایجاد و افزایش امنیت حقوقی میگـردد  می یافته

مشروعیت بیشـتري   شده، الملل بینحقوقدانان تدوین سبب پذیرش بیشتر قواعد حقوق 
  15.کند می براي آنها ایجاد

ر تـوان د  مـی  که تدوین صرفا تبدیل عرف به معاهده نیست، آنگـاه  پذیرفته شوداگر 
فرآیند تدوین، توسعه را نیز لحاظ نمود؛ یعنی در هنگام تـدوین تغییـر جزیـی و حتـی     

به دیگـر سـخن تـدوین را بـا لحـاظ      . گاهی اساسی در قواعد عرفی موجود ایجاد کرد
در اینصـورت تـدوین از   . انجـام داد  الملـل  بیني توسعه حقوق ها نمودن برخی از جنبه

د را با شرایط جدید و نیازهاي یک جامعه نـو  حصار قواعد عرفی قبلی خارج شده، خو
به همـین دلیـل هـم تفکیـک مطلـق میـان تـدوین و توسـعه         . دهد می تطبیق پیشرفتهو 

نیـز در   الملل بینحتی کمیسیون حقوق . نماید نمی تدریجی بنظر چندان روشن و واضح
الم کرد کنفرانس ملل متحد براي حقوق دریاها اع اولینهنگام تدوین پیش نویسی براي 

  

  

اشاره ) منشور ملل متحد(توان به مسأله دفاع مشروع در حقوق عرفی و معاهداتی  می براي مثال. 14
  . نمود

  رجوع شود به. 15
Abi Saab George, "La communaute' internationale saisie par le droit, essai de radioscopie 
juridique", Boutros Boutros-Ghali, amicorum liber; Bruylant, Bruxelles, 1998, pp. 93 et s. 
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دریاها تفکیک میان تدوین و توسعه در عمل بسـختی الزم   الملل بینحقوق  موردکه در 
پیشنهاد حذف تفکیک میان تدوین و توسـعه   1996این نهاد حتی در سال . الرعایه است

رسـد کـه تـدوین نـاب و خـالص بنظـر برخـی از         مـی  بنظـر . تدریجی را مطرح نمـود 
 16."باشد ها اقعیتجهان وخارج پدیده اي "حقوقدانان 

شده است که  مواجههمنشور با مشکل دیگري هم  13پدیده تدوین مندرج در ماده  
این خود به گونه اي مساله اجراي . است الملل بینهمانا افزایش نهادهاي تدوین حقوق 

  .کند می منشور را مطرح 13ماده 

 منشور ملل متحد 13اجراي ماده  -2

بـه ایـن    ينشان میدهد که نهادهاي متعـدد  الملل نبیمطالعه تدوین و توسعه حقوق 
فقط تعداد این ارکان مطمح نظر قـرار گیـرد، بلکـه     نبایددر این قسمت . پردازند می کار

  .کند می نیز جلب توجه شاني کارها و آیین آنهاترکیب 

   الملل بینارکان تدوین و توسعه تدریجی حقوق : الف
ر ابتدا فقط در قالب ایجاد کمیسـیون حقـوق   منشور د 13اگرچه اجراي نهادینه ماده 

تحقق یافت، اما مجمع عمومی در قلمرو تـدوین و توسـعه تـدریجی حقـوق      الملل بین
 بـراي مثـال  . نهادهاي دیگري بر حسب موضوع نموده است مبادرت به اشاعه الملل بین
ن بعنـوا  18"الملـل  بـین کمیسیون ملل متحد براي حقوق تجـارت  "و  17توان به آنکتاد می

ي خـاص از جملـه   ها نوعی ارکان دایمی اشاره نمود، ضمن آنکه نباید از از ایجاد کمیته
، "کمیتـه مبـارزه بـا تروریسـم    " ،"جـو  کمیته کاربرد مسالمت آمیز براي فضاي ماوراء"

  

  

16. C. Tomuschat "L'exeple de la commission du droit international", pp. 145- 191, in SFDI, 
"La codification du droit international", collogue d' Aix en provence, paris, A. pedone, 1999, 
p. 183. 
17. United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD)  
18. La commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (CNUDCI). 

هدف از ایجاد این نهاد . ایجاد شده است 1966دسامبر  17مورخ  2105این نهاد با تصویب قطعنامه 
  .باشد الملل می بینهماهنگی و یکسان سازي تدریجی حقوق تجارت 
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ی الملل بینکمیته ویژه براي تهیه پیش نویس کنوانسیون "و  "کمیته ویژه تعریف تجاوز"
فعالیت برخـی از ایـن   . غافل بود "ري و تقویت مالی مزدورانبر ضد استخدام و بکارگی

 ی هم شده است؛ که از آن جمله فعالیـت کمیتـه  الملل بینمنجر به کنوانسیونهاي  ها کمیته
در مورد اصول حاکم بر اکتشـاف و   1967ماوراي جو منجر به انعقاد کنوانسیون  فضاي

کمیتـه مربـوط بـه اسـتخدام     حاصـل کـار   . بهره برداري از فضاي ماورا جو شده اسـت 
 در مورد ممنوعیـت بـه کـارگیري مـزدوران     1989دسامبر  4مزدوران انعقاد کنوانسیون 

  19.باشد می
 الملـل  بـین اگرچه وجود ارکان مختلف کمک به تدوین و توسعه تـدریجی حقـوق   

در . نمایـد  مـی  میکند، اما همزمان نوعی تداخل و آشـفتگی در ایـن قلمـرو هـم ایجـاد     
رسـد   مـی  بنظـر . شـود ی در واقع با نوعی پارادوکس مواجه مـی الملل بینمعه اینحالت جا

بخشـد،   می را توسعه الملل بینبتوان گفت که وجود این ارکان مختلف نیست که حقوق 
گمـان  . آورد می ی به این قواعد است که این ارکان را به وجودالملل بینبلکه نیاز جامعه 

در تمامی قلمروهاي مـورد   الملل بینحقوق  بر اینستکه عدم تخصص اعضاي کمیسیون
ی از یک سو، و عدم وجود عوامل دیگر از جمله عوامل سیاسی الملل بیننظر نیاز جامعه 

. شـده باشـند   الملل بینو مالی از سوي دیگر، سبب تعدد ارکان تدوین و توسعه حقوق 
مختلف تـدوین  در چنین حالتی بنظر میرسد که با ایجاد همکاري و بسط آن میان ارکان 

را از بین برد، یا تا حد  الملل بینبتوان خطر گسیختگی حقوق  الملل بینو توسعه حقوق 
مـورد   الملـل  بـین اساسنامه کمیسیون حقـوق   17این نکته در ماده . زیادي آنرا تقلیل داد

  .توجه قرار گرفته است
نـویس   و پـیش  هـا  برنامـه  الملـل  بـین این مقرره اعالم میدارد که کمیسـیون حقـوق   

  20.کنوانسیونهاي چند جانبه سایر ارکان را توسط دبیرکل دریافت و بررسی میکند
  

  

  رجوع شود به  الملل بیناي مطالعه بیشتر در مورد نهادهاي تدوین حقوق بر. 19
Norodom Anne- Thida "Article 13, paragraphe 1 (a)", in Cot Jean- Pierre, Pellet Allain, 
Forteau Mathias, "La charte des Nations Unies, Commentaire article par article", Economica, 
paris, 3e edition, 2005, p. 705- 715. 

  : اعالم میدارد الملل بینبند یک اساسنامه کمیسیون حقوق  17ماده . 20
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البته بهتر است همکاري میان این ارکان را با الزامی کردن تبادل اطالعات و بررسـی  
این خود امکان میدهد . و اظهار نظر در مورد کارهاي یکدیگر توسعه داده، نهادینه نمود

بنظـر میرسـد کـه مهمتـرین     . و و منـابع مـالی جلـوگیري کـرد    از اتالف وقت و نیـر  که
ي گسترش همکاري میان ارکـان مختلـف تـدوین و توسـعه تـدریجی حقـوق       ها لفهؤم

رعایت توزیع منصفانه جغرافیـایی در ترکیـب ایـن ارکـان، ایجـاد آیـین کـار         الملل بین
 هـا  لفـه ایـن مؤ  از اگرچه برخـی . مشترك و بویژه برقراري روابط متقابل میان آنها باشند

بویژه توزیع منصفانه جغرافیایی در ترکیب این ارکان تا حدودي رعایت شـده انـد، امـا    
بنظـر  . نهادینـه تحقـق یابـد    وهنوز همکاري میان این ارکان نتوانسته است بطور کامـل  

ي دیگري که ممکن است مـورد نیـاز باشـند    ها مؤلفهو سایر  ها مؤلفهمیرسد که اگر این 
کامل رعایت شوند بتوان به یک همکاري کامل میان ارکان مختلف تدوین لحاظ و بطور 

دست یافت و کمک شایانی به تسریع و تسهیل روند تـدوین   الملل بینو توسعه حقوق 
و توسعه این نظام حقوقی نمود و از این طریق بتوان در راستاي ایجاد یک نظم حقوقی 

. گـام برداشـت   "جهـانی  كمشترحقوق "کثرت گرا و در عین حال هماهنگ یعنی یک 
بـویژه  ) هـا  و حتی توصـیه  ها قطعنامه( مجمع عمومی البته در این روند باید به مصوبات
شوند توجه وافر نمود، مصوباتی کـه بـه گونـه اي     می آنهایی که بدون مخالفت تصویب

  .باشند می یالملل بینجامعه  ٢١"اعتقاد حقوقی"بیانگر 
منشور ملـل   13الیتهاي مجمع عمومی در قالب ماده در پایان ارزیابی مختصري از فع

  .نماید می متحد ا مري ضروري

  

  

و پیش نویس کنوانسیونهاي چندجانبه اي را که از سوي اعضاي سازمان  ها کمیسیون همچنین برنامه"
رسمی که با  ملل متحد، ارکان اصلی سازمان به غیر از مجمع عمومی، موسسات تخصصی یا سازمانهاي

و تدوین آن تاسیس شده  الملل بیني بین الدولی به منظور ترغیب گسترش تدریجی حقوق ها موافقتنامه
  . "نماید می کند بررسی می اند، توسط دبیرکل دریافت

21. Opinio Juris 
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 منشور ملل متحد 13ارزیابی اجراي ماده  -3

باید بـه   الملل بینبراي ارزیابی دقیق نقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق 
  .خود آن نظري افکند تکار نهادهاي ایجاد شده توسط این رکن و مصوبا بیالن
هی فعالیتهاي ارکان مجمع عمومی و فعالیت خود این نهاد بصورت مستقیم به بار گا

  .نشسته اند؛ و زمانی کارهاي آنها به طور غیر مستقیم قابل مشاهده هستند

ي ارکان مجمع عمومی و فعالیتهاي خود آن ها آثار مستقیم فعالیت: الف
  رکن

  ي ارکان مجمع عمومی ها آثار مستقیم فعالیت-1
 الملل بینمصوبات کمیسیون حقوق  -1-1

باید گفت که تالش این نهاد در جهـت   الملل بیندر مورد کارهاي کمیسیون حقوق 
توانند الزام حقوقی ایجاد  نمی فراوان بوده است اما آنها الملل بینحقوق تدوین و توسعه 

یون کنند و یا به عبارتی اعتبار حقوقی داشته باشـند، مگـر آنکـه در قالـب یـک کنوانسـ      
ی هم علی القاعده برگـزاري  الملل بینالزمه انعقاد یک کنوانسیون . ی تجلی یابندالملل بین

البته نباید منکر ارزش کارهاي کمیسـیون  . ی با حضور دولتهاستالملل بینیک کنفرانس 
  .دنی نشوالملل بینشد، حتی اگر منجر به انعقاد سند الزام آور 

  ي ویژهها مصوبات کمیته -2-1
ی در نیاینـد  الملل بیني ویژه در صورتیکه در قالب یک کنوانسیون ها کمیته مصوبات

یـک   جریـان ي ویـژه در  هـا  البته گاهی ممکن اسـت نتیجـه کـار کمیتـه    . اعتباري ندارد
در این مورد میتوان بـه اساسـنامه دیـوان    . ی تبدیل به کنوانسیون شودالملل بینکنفرانس 

 الملـل  بـین ز بررسی پیش نویس کمیسیون حقوق ی کیفري اشاره نمود که پس االملل بین
توسط کمیته ویژه مجمع عمومی، پیش نویسی که این کمیته تهیه نمود در کنفـرانس رم  

  .اساسنامه دیوان مزبور شد تبدیل به بررسی و با تغییراتی
ضـمیمه یـک   بـه  ي ویژه در قالب کنوانسـیون  ها گاهی ممکن است نتیجه کار کمیته
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 فضـاي  1967براي مثـال میتـوان بـه کنوانسـیون     . تصویب شود قطعنامه مجمع عمومی
. اشـاره نمـود  ...) و بهره برداري از فضاي مـاوراء   اصول حاکم بر اکتشاف(ماوراي جو 

حتی در قالب این آیین میتـوان شـاهد انعقـاد    . البته از این نوع کنوانسیونها بسیار هستند
ی را تغییـر داده یـا اصـالح    المللـ  بینن یی بود که بخشهایی از یک کنوانسیوها موافقتنامه
 1994اوت  17مجمـع عمـومی مـورخ     263/48براي مثال میتوان به قطعنامـه  . کرده اند

 1982اشاره نمود که به ضمیمه آن موافقتنامه اي در خصوص بخش یازدهم کنوانسیون 
  .حقوق دریاست که این بخش از کنوانسیون مزبور را تغییر بنیادین داده است

 مصوبات مجمع عمومیمستقیم ثار آ -2

را نیز نادیده  الملل بیننباید نقش مصوبات مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق 
  يها توان به برخی از آنها از جمله قطعنامه می براي مثال. انگاشت

 )اعطاي استقالل به سرزمینها و خلقهاي تحت سلطه( 1514 -

 )ابین دولتها بر اساس منشور ملل متحداصول حاکم بر روابط دوستانه فیم( 2625 -

 )یالملل بیناعالمیه مانیل در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات ( 1982 -

  .اشاره نمود که جملگی الزام آورند
تواننـد رونـد تـدوین و بـویژه توسـعه       می البته برخی از مصوبات مجمع عمومی نیز

ي هـا  آنها در واقع توصیه نامه. سهیل نمایندرا به گونه اي تغییر داده یا ت الملل بینحقوق 
توانند زمینـه سـاز قواعـد     می ٢٢"قالب حقوق نرم"مصوب مجمع عمومی هستند که در 

  .الزام آور بویژه قواعد عرفی شوند

  ي ارکان مجمع عمومیها آثار غیر مستقیم فعالیت -ب
طـالع رسـانی   تواند از طریق غیر مستقیم و بـا انتشـار و ا   الملل می بینتوسعه حقوق 
. ي خاص مجمع عمومی در سـطح داخلـی انجـام شـود    ها و کمیته ها کارهاي کمیسیون

کمیسـیون ملـل متحـد بـراي حقـوق تجـارت       "توان بـه انتشـار کارهـاي     می براي مثال
  

  

22. Soft Law  
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اشاره کرد که بطور ادواري فهرستی از تصمیمات حقـوقی ملـی کشـورها را     "الملل بین
  23.اند و منابع و مصوبات این کمیسیون ارجاع داده شدهکند که در آنها به اسناد  می منتشر

  نتیجه گیري
به عنوان نتیجه گیري باید گفت که اگرچه مجمـع عمـومی فعالیتهـاي زیـادي را در     

در طی بیش از شصـت و پـنج سـال از حیـات      الملل بینقلمرو تدوین و توسعه حقوق 
کار چنـدان قابـل توجـه     سازمان ملل متحد انجام داده است، اما بنظر میرسد که حاصل

انعقاد تعداد نه چندان قابـل توجـه معاهـدات کـه حتـی برخـی از آنهـا توسـط         . نباشد
و  25برخی دیگر هم هنوز الزم االجـرا نشـده انـد،    24معاهدات دیگر جایگزین شده اند،

حتی بصورت کنوانسیون هم در نیامده اند، نشـان میدهنـد کـه     ها پاره اي از پیش نویس
ایـن نتـایج مشـوق و     معذالک. خیلی کمتر از حد انتظار بوده است 13اده بیالن نهایی م

هستند، بویژه آنکه ارکان تدوین  الملل بینترغیب کننده در روند تدوین و توسعه حقوق 
اگرچـه ممکـن اسـت در مـواردي     . باشند و از میان نرفتـه انـد   می هنوز سرگرم فعالیت

توان تاثیر ایـن کارهـا و    نمی معهذا 26تهی نشوند،کارهاي آنها به انعقاد اسناد الزام آور من
  

  

  بند یک رجوع شود به 13براي مطالعه بیشتر در مورد ماده . 23
Ago Roberto, "La codification du droit international et les proble'mes de sa re'alisation", pp. 
93- 131, en hommage a' Paul Guggneim, Ge'neve, La Tribune de Ge'neve, 1968, XXXI- 901 
pages. 
Daudet Yves, "Actualite' de la codification du droit international", RCDAI, 2003, t, 303, P. 9-
118. 
Daudet Yves, "Article 13, paragraphe 1 (a)", in Cot Jean- Pierre, Pellet Alain, Economica, 
paris, 1985, pp. 311- 321. 
Simma Bruno, "Article 13", in The Charter of the United Nations: A Commentary, Oxford 
University Press, 1995, pp. 265- 278. 

حقوق دریا جایگزین  1982ژنو در مورد حقوق دریا که با کنوانسیون  1958ي ها مانند کنوانسیون. 24
 . شده اند

و جامه دانهاي  ها در مورد محموله الملل بیني کمیسیون حقوق ها براي مثال میتوان به پیش نویس. 25
 . دیپلماتیک اشاره نمود

اشاره کرد که توسط مجمع عمومی در قالب  "ی دولتهالالمل بینطرح مسئولیت "براي مثال میتوان به . 26
  . یک قطعنامه به دولتها اعالم گردید و توصیه شد به آن توجه کنند



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  20

  . نادیده انگاشت الملل بینحتی استفاده از آنها را در توسعه حقوق 
ی یعنـی سـاختار بـین    الملل بینکه آیا در ساختار فعلی جامعه  معذالک سئوال اینست

 الدولی ناشی از معاهدات وستفالیا، که سازمان ملل متحد بـه عنـوان یـک سـازمان بـین     
تـوان از طریـق توسـعه تـدریجی در چـارچوب ایـن        می الدولی هم جزیی از آن است،

تکامل یافته یا به عبارت بهتـر یـک نظـام حقـوقی      الملل بینسازمان به یک نظام حقوق 
مشترك جهانی دست یافت که پاسخگوي تابعان اصلی یعنی انسانها باشد؟ آیا زمـان آن  

ی مربـوط بـه تـدوین و توسـعه     الملل بینییهاي نرسیده است که در کنفرانسها و گردهما
یعنـی دولتهـا،    اییوسـتفالی  انحداقل در کنـار نماینـدگان ایـن اهریمنـ     الملل بینحقوق 

گفتگوي مستقیم میان انسانها برقرار، تضمین و تدوام یابد؟ گفتگویی که امروز بـیش از  
ري و حیـاتی  ی و صلح پایدار جهـانی امـري ضـرو   الملل بینهر زمان دیگر براي زیست 

  .است



 

   الملل بیني حقوق  اي جدید از تدوین و توسعه جلوه: هاي مجمع عمومی اعالمیه

  :هاي مجمع عمومی اعالمیه
   الملل بیني حقوق  اي جدید از تدوین و توسعه جلوه

  دکتر جمشید ممتاز

  مقدمه
 خود این اختیار را به مجمع عمومی ملل متحـد  14تا  10منشور ملل متحد در مواد 

و  نمایـد هایی را به ارکان ملل متحد و دولتها  توصیه شي صالحیت در حیطه تا است داده
هاي خود از این فرصت براي صدور قطعنامه استفاده  همه ساله مجمع در طول اجالسیه

 250ها رو به فزونی بوده و همه ساله حدود در سالهاي اخیر تعداد این قطعنامه. کندمی
دولتها یا ارکان ملل متحـد   براي توجهعبارتی توصیه توسط مجمع  قطعنامه یا به 300تا 

  .رسدبه تصویب می
هـا همگـی از ارزش و اهمیـت برابـري برخـوردار      نامـه طبیعی است که این توصـیه 

ها نام مجمع نیز با علم به این موضوع براي تاکید بر اهمیت برخی از این توصیه. نباشند
اي به بیان دیگـر بـه زعـم مجمـع عمـومی وقتـی قطعنامـه       گذارد؛ را بر آنها می 1اعالمیه
شود این بدان معناست که آن سند براي مجمـع حـائز   اي به نام اعالمیه صادر میتوصیه

  . اهمیت واالیی است
به آنها پاسـخ داده   در دو بخش و بطور مختصردو سوالی که کوشش خواهد شد تا 

  : به این قرارندشود 
ها به عنـوان اعالمیـه از سـوي مجمـع بـا چـه هـدفی        هنامگذاري برخی از توصی -

  

  

1 Declaration  
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  گیرد؟ صورت می
ها از نظر حقوقی از چه اعتباري برخوردار هستند؟ آیا به عنـوان منبـع   این اعالمیه -

  ی قابل استناد هستند یا خیر؟ الملل بینحقوق 

 هاهدف مجمع از تصویب اعالمیه -1

نامگـذاري  «خ بـه ایـن سـوال کـه     ها براي پاسبدیهی است بررسی محتوایی اعالمیه
» گیـرد؟ ها به عنوان اعالمیه از سوي مجمع با چـه هـدفی صـورت مـی    برخی از توصیه

-با بررسی صورت گرفتـه مـی  . اولین و مهمترین قدم براي نیل به مقصود و پاسخ است

توان ادعا کرد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهایتـاً دو هـدف اساسـی را در ایـن     
بنـاي  گذاشـتن سـنگ   فسیر برخی از مواد منشـور ملـل متحـد و    ت: کندبال میارتباط دن

 .الملل بینتحوالت بعدي حقوق 

  هابا توسل به اعالمیه تفسیر مواد منشور ملل متحد -1-1
-هـا مـی  ي این دست اعالمیـه مفروض اصلی گفتار حاضر آن است که کارکرد اولیه

منشور ملل متحـد باشـد؛ امـا نخسـتین     تواند کارکردي تفسیري پیرامون برخی ترتیبات 
موضوعی که باید در این ارتباط مورد توجه و پاسخگویی قرار گیرد این است که بدانیم 

آیا مجمع عمومی حق تفسیر مواد منشور را دارد یا خیـر؟  مرجع تفسیر منشور کیست؟ 
  هستند؟ صاحب صالحیت براي تفسیر منشوریا ارگانهاي دیگري و نهایتاً اینکه آ

ر کنفرانس سانفرانسیسکو که مسئول تدوین منشور ملل متحد بود نیز این سوال که د
اي که مسئول پاسخ بـه ایـن   مرجع تفسیر ترتیبات منشور کدام است مطرح شد و کمیته

از نظـر  «سوال بود در نهایت اعالم داشت تفسیر منشور مانند هر سند موسـس دیگـري   
سند کارکرد داشـته و اختیـاراتش تعریـف و    کارکردي، ذاتی آن رکنی است که ذیل آن 

  2.»مشخص شده است
ي تفسیر در این اي براي ارائهی دادگستري جایگاه ویژهالملل بیناز سوي دیگر دیوان 

  

  

2 Statement of Committee II/2 of the San Francisco Conference, UNCIO, Vol. XIII, 709-711 
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خصوص داراست؛ از این رو در سالهاي نخست فعالیت مجمع، در چندین مورد مجمع 
دیوان ایـن مهـم را از   . مایداز دیوان درخواست نمود تا برخی از مواد منشور را تفسیر ن

در خصـوص   1948رهگذر صدور نظرات مشورتی پیگیري نمود؛ نظر مشـورتی سـال   
نظـر   3ي ورود دولتها بـه سـازمان ملـل متحـد،    ي چهار منشور پیرامون نحوهتفسیر ماده

ی سـازمان ملـل متحـد کـه     الملل بیندر خصوص شخصیت حقوق  1949مشورتی سال 
در  1962و باالخره نظر مشورتی سال  4منشور است، 104ي محور اصلی آن تفسیر ماده

ي ي ملل متحـد و تقسـیم سـهمیه   ي تصویب بودجهیعنی پیرامون نحوه 17ي مورد ماده
  .از آن جمله هستند 5دولتها براي انجام فعالیتهاي ملل متحد،

با آنکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اصـل را بـراین اسـتوار داشـته کـه دیـوان       
ی دادگستري رکن ارجح و بهترین مقـام بـراي تفسـیر حقـوقی همـه جانبـه از       الملل بین

ترتیبات منشور است، اما این بدان معنی نیست که مجمع عمومی سـازمان ملـل اختیـار    
رسد که در مواردي که مجمع مایـل  تفسیر منشور را از خود سلب کند؛ چنین به نظر می

مشـخص برسـد ایـن مهـم را بـه دیـوان       است که از طریق تفسیر به یک هدف سیاسی 
نمایـد،  ی دادگستري واگذار نکرده و خود اقدام به تفسیر ترتیبـات منشـور مـی   الملل بین

و در رهگذر تفسـیر   الملل بینگویی مجمع در هراس است که دیوان با استناد به حقوق 
کـام  اش ناهدف اصـلی  منشور مسائل سیاسی را نادیده گرفته و مجمع را در دنبال کردن

  . نماید
 1960،6ي ي اسـتعمار، قطعنامـه  ي اعطاي استقالل به کشورهاي تحت سلطهاعالمیه

به این نتیجه  1960بهترین مورد و مثال براي روشن شدن این مدعاست؛ مجمع در سال 
رسید که بایستی استعمار خاتمه پیدا کند، اما منشور ملل متحد به هیچ وجه راهکاري را 

  

  

3 Admission of a State to the United Nations (Charter, Art. 4), Advisory Opinion: I.C.J. 
Reports 1948, p. 57. 
4 Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion: I.C. 
J. Reports 1949, p. 174 
5 Certain Expenses of the United Nations, ICJ Reports, 1962, p. 151 
6 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960; GA 
Resolution 1514 (XV)  
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نمـود، بـرعکس در فصـول مربـوط بـه سـرزمینهاي       پیشـنهاد نمـی  براي ختم اسـتعمار  
غیرخودمختار و سرزمینهاي تحت قیمومت کوشش داشت تا نظام استعمار را به نحـوي  

به عبارت دیگر اصل آزادي ملتها در تعیین سرنوشت بـه قسـمی کـه در     _تثبیت نماید 
) و ملتهـاي (ینها منشور آمده به هیچ وجه منظور اعطـاي اسـتقالل بـه سـرزم     55ي ماده

ي سیاسی نزد مجمع عمومی ملل این اراده 1960اما در سال  ،_تحت یوق استعمار نبود
متحد شکل گرفت تا یکی از ترتیبات منشور براي نیل به استقالل ملتهاي تحت استعمار 
به نحوي متفاوت تفسیر شود؛ طبیعی است که این مسئولت از سوي مجمـع بـه دیـوان    

 7منشور 55ي مجمع در مقام تفسیر ماده. ع خود اقدام به تفسیر نمودواگذار نشد و مجم
گیرد که زمـان خـتم اسـتعمار فـرا     ترین نوع ممکن از تفسیر نتیجه میبا توسل به موسع

  .رسیده است
ي توضیح بیشتر در خصوص تفسیر ترتیبـات منشـور بطـور موسـع و در     براي ارائه
قرره از منشور براي نمونه مـورد بحـث قـرار    ها توسط مجمع، تفسیر دو مقالب اعالمیه

ی، موضـوع  الملل بینآمیز اختالفات اصل الزام به حل و فصل مسالمتنخست : گیرندمی
 7اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، موضـوع بنـد   و دیگر  منشور 33و  1مواد 
 . 2ماده 

ل بنیـادین  واصز یکی اکه ی الملل بیناصل لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 
  

  

آمیز و  باتوجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه براي تامین روابط مسالمت: داردمقرر می 55ماده  7
و خودمختاري ملل، سازمان ملل متحد امور الملل براساس احترام به اصل تساوي حقوق  دوستانه بین

  . زیر را تشویق خواهد کرد
باال بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار براي حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادي  -الف

  و اجتماعی؛ 
بهداشتی و مسائل مربوط به آنها و همکاري  –اجتماعی  –الملل اقتصادي  حل مسائل بین -ب
  هنگی و آموزش؛ و المللی فر بین
جنس  –احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد  -ج

  . و زبان یا مذهب
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بـر  ترتیباتی بود که ضـرورت تفسـیر موسـع خـود را     جمله رود، از منشور به شمار می
اي از اهـداف سیاسـی نـزد آن    مجمع عمومی هویدا نموده بود تا از این مجري مجموعه

در این ارتباط یک سري اعالمیه در طول سالهاي فعالیـت مجمـع   . مقام را برآورده سازد
  :اند که به این قرار قابل فهرست هستندسیدرعمومی به تصویب 

ي اصول ناظر بر روابط دوستانه و همکاري بین دولتها بر اسـاس منشـور   اعالمیه -1
 8)2625ي قطعنامه( 1970

ی مشـهور بـه   المللـ  بـین اعالمیه مربوط به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفـات   -2
  19829ي مانیال اعالمیه

 198810ی الملل بینیري از اختالفات اعالمیه مربوط به پیشگ -3

یـاب مصـوب سـال    هـاي تحقیـق و حقیقـت   اعالمیه در مورد فعالیت کمیسـیون  -4
199111 

ي تفسیري موسع از اصل الزام محتواي مشترك این چهار اعالمیه کوشش براي ارائه
رسـد اولـین و   بـه نظـر مـی   . ی اسـت المللـ  بـین به حل و فصل مسالمت آمیز اختالفات 

ها و ترتیبات منشور آن است که نکته مستنبط از قیاس بین ترتیبات این اعالمیهمهمترین 
المللـی خـود را بـه وسـایل      کلیه اعضـاء اختالفـات بـین   «ر در حالی که بر اساس منشو

لت بـه خطـر نیافتـد، حـل     المللـی و عـدا   آمیز به طریقی که صلح و امنیت بـین  مسالمت
دولتهاسـت و اعطـاي نـوعی اختیـار     اراده  توسل به این طریـق در  ، گویی»خواهند کرد

ها یک قدم شود، این اعالمیهضمنی براي انتخاب طرق دیگر به ایشان از متن استفاده می
کنند تا اختالفات خود را به نحو مسالمت آمیـز و نـه   به آن می ملزمفراتر رفته دولتها را 

تالف را الینحـل  بر این اساس دولتها حق ندارند یـک اخـ  . هیچ روش دیگري حل کنند

  

  

8 Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations 1970, GA 
Resolution 2625 (XXV) 
9 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes, General Assembly 
Resolution 371590 
10 The Declaration on the Prevention and Removal of Disputes and Situations which may 
Threaten International Peace and Security, resolution 43151 
11 The Declaration on Fact-finding, GA Resolution 46159 
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ی تلقـی  المللـ  بـین توجهی خود تهدید علیه صلح و تهدیـد  باقی نگاه دارند، زیرا این بی
ي نکتـه . کنندها الزاماتی فراتر از منشور را بر دولتها بار میبه بیان دیگر اعالمیه. شودمی

یک راه حل  ي مذاکره براي دستیابی بهدوم قابل استنباط در این بین الزام دولتها در ادامه
هـاي فـوق   این مقوله نیز تحت منشور الزام آور نیست امـا اعالمیـه  . مسالمت آمیز است

. بایست مذاکرات را تا حصول به نتیجه ادامه دهندالذکر بر این تاکید دارند که دولتها می
بایسـت  ي سوم نیز در خصوص دیپلماسی پیشگیرانه است؛ بر این اساس دولتها مینکته

. تالف جلوگیري کنند و نه صرفاً پس از بروز اختالف مترصد حل آن شـوند از وقوع اخ
در نهایـت  . انـد ها از منشور فراتر رفتـه در این خصوص نیز مانند دو مورد فوق اعالمیه

هـاي حقیقـت   منشور، در ارتباط با کمیسیون 34پایانی نیز در خصوص تفسیر ماده  نکته
تنها شـوراي امنیـت را بـراي     34ي ی که مادهي تحقیق است؛ در حالها یاب و کمیسیون

ایـن   1991ي مجمع عمـومی سـال   داند، قطعنامهتحقیق صاحب صالحیت و اختیار می
دانیم ارگانهاي دیگري، از جمله اتخیار را به مجمع، دبیرکل ملل متحد و همانطور که می

ت یـاب  شوراي حقوق بشر که در سالهاي اخیر به کرات به تشکیل کمیسیونهاي حقیقـ 
هاي توان نتیجه گرفت تفسیرهایی که در این قطعنامهپس می. دهدروي آورده است، می

مجمع در خصوص حل و فصل اختالفات آمده خیلی فراتـر از آنـی اسـت کـه تنظـیم      
  . انددر نظر داشته 1945کنندگان منشور در سال 

حیت در خصوص مورد دوم یعنی اصل عدم مداخلـه در امـوري کـه ذاتـاً در صـال     
نیز مـا بـا چنـد اعالمیـه روبـرو       12منشور ملل متحد 7بند  2دولتها هستند موضوع ماده 

  :شودهستیم که به صورت فهرست وار از آنها یاد می
اعالمیه در مورد ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقالل و  -1

  

  

هیچیک از مقررات مندرج در این منشور، ملل  «: دارداز ماده دو منشور ملل متحد مقرر می 7بند  12
دارد در اموري که ذاتاً جزو صالحیت داخلی هر کشوري است دخالت نماید و  متحد را مجاز نمی

ررات این منشور قرار دهند لیکن این اصل به کند که چنین موضوعاتی را تابع مق اعضاء را نیز ملزم نمی
  ».بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد اعمال اقدامات قهري پیش
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 196513حاکمیت ایشان 

  197014ال س الملل بیني اصول حقوق اعالمیه -2

هاي مربوط به اصل الزام به حـل و فصـل   باید در آغاز متذکر گردد برخالف اعالمیه
ی که با قاطعیت مطلق و اجماع بـه تصـویب رسـیدند،    الملل بینمسالمت آمیز اختالفات 

اند با اجماع تصویب این دو اعالمیه با مخالفت کشورهاي غربی مواجه گشته و نتوانسته
توان علیت این امر را تمایل دولتهاي صـنعتی بـراي گسـترش    د میرسشوند؛ به نظر می

امکان مداخله در امور داخلی کشورهاي کمتر توسعه یافته، یا در حال توسـعه دانسـت؛   
. االمکـان بصـورت مضـیق تفسـیر شـود     نتیجتاً این دولتها تمایل دارند تا این اصل حتی

صل، نگاهی خواهیم داشت بـه  گیري دولتهاي غربی نسبت به این اصرف نظر از موضع
  . اثر کلی این دو قطعنامه

هـا روي  مهمترین دستاورد این دو قطعنامه این است که کشورهاي بانی این قطعنامه
ي تدید بسیار پافشاري کردند و حق هر دولت در تعیین نظام اقتصادي و سیاسـی  مسئله

است که در حال حاظر در و اجتماعی خود را مورد تائید قرار دادند که یکی از مسائلی 
در  »؟آیاي یک دولت قانونی یک دولـت دموکراتیـک اسـت   «: دنیاي امروز مطرح است

حالی که باید توجه داشت این موضوعات به سرعت در حال تحول هستند، معهذا ایـن  
ها که پیرامون اصل عدم مداخله در امور داخلی به نظر رسیده در حال از دسـت  قطعنامه

تـوان گفـت کشـورهاي    هستند و به عبـارتی مـی   الملل بیند در حقوق دادن جایگاه خو
غربی در حال کشیدن انتقام خود از کشـورهاي جهـان سـوم بـه خـاطر تصـویب ایـن        

  .هستند ها قطعنامه
ي دو هنجار، که یکی در منشور و دیگري در مقام مقایسه بزرگترین تفاوت در دامنه

منشـور   2ي مـاده  7ر حـالی کـه منطـوق بنـد     توان گفت داند، میدر دو اعالمیه مندرج
دخالت سازمان ملل در امور داخلی دولتها را تقبیح و غیرقابل قبول ارزیـابی کـرده و از   

  

  

13 The 1965 Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of 
States, General Assembly resolution 2131 (XX) 
14 The 1970 Declaration on Principles in International Law General Assembly resolution 2625 
(XXL) 
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هـا بـه ایـن    آورد، این اعالمیهدخالت دولتها در امور داخلی یکدیگر سخنی به میان نمی
  .اندنوع اخیر از مداخله نظر داشته

در حقوق  رخدادهاي آتی جهت دهنده به سنگ بنا و: هااعالمیه -1-2
  الملل بین

م، کـن هاي سـنگ بنـایی یـاد مـی    هایی که از آنها به عنوان اعالمیهدر مواردي اعالمیه
را مشخص کنند؛ از افراطگریهـا جلـوگیري    الملل بیني حقوق میکوشند تا روند توسعه

دارند، بـا   الملل بینقوق ي حنموده و اجازه ندهند تا دولتهایی که توان بیشتري در تعبیه
  . را شکل دهند الملل بیندر نظر گرفتن تمایالت خود حقوق 
تـوان از آن  ي سنگ بنایی میاي که به عنوان اعالمیهمهمترین و اساسی ترین اعالمیه

این اعالمیه اولین قدمی است که در  15.است 1948ي جهانی حقوق بشر یاد کرد اعالمیه
مجمع عمـومی   16.برداشته شد ی کردن حقوق بشرالملل بینت ی در جهالملل بیني صحنه

بشر را مشخص نمود که بر اسـاس   الملل بینطی صدور این اعالمیه اصول کلی حقوق 
هاي مفصلتري صادر شدند و تعداد زیادي کنوانسیون حقوق همین اصول بعدها اعالمیه

  .بشري به تصویب رسید
الیت دولتها در امر کاوش و بهره برداري ي اصول کلی حاکم بر فعمورد دوم اعالمیه
که پس از پرتاب اسپوتنیک از سوي شـوروي سـابق بـه     1963،17از فضاي ماوراي جو 
در آن زمان ایـن وحشـت   . فضا را گذاشت الملل بینبناي حقوق تصویب رسید و سنگ

ک تواند یي آن باشیم میتوانیم شاهد توسعهی که ما میالملل بینوجود داشت که حقوق 
راهی انحرافی را طی کند، از این رو مجمع با صدور این قطعنامه اصولی کلـی را بنیـان   

  .گیري نظام آتی را مشخص روشن نمایدي آنها جهتگذاشت تا بواسطه

  

  

15 The Universal Declaration of Human Rights 1948 
  ي صالحیت دولتها بودزیرا حقوق بشر تا زمان صدور این اعالمیه در حیطه 16

17 Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, Adopted by the General Assembly in its resolution 1962 (XVIII) of 13 
December 1963 
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نیز  197018ي ماوراي صالحیت دولتها سال ي حاکم بر بستر دریاها در حوزهاعالمیه
ایـن  . هاي سنگ بنـایی بـه شـمار رود   میهتوان از مصادیق اعالمورد دیگري است که می

-گذارند که خارج از حوزهاعالمیه از آن جهت اهمیت دارد که دولتها اصل را بر این می

تواننـد موضـوع ادعـاي حـاکمیتی     ي صالحیت و ماوراي فالت قاره به هیچ وجه نمـی 
ون حقـوق  کنوانسی 137و  136ترتیبات این اعالمیه بعدها در ترتیبات مواد . دولتها باشد

  .گنجانده شدند 1982دریاها 
هـا بـه دو   توان گفت مجمع توانسته با توسل به صـدور ایـن اعالمیـه   در مجموع می

نخست تفسیر ترتیبات منشور به نحوي که خواستهاي سیاسـی آن نهـاد   : هدف نایل آید
از دل آن ترتیبات و بطور موسع ظاهر شود و دوم آنکه سنگ بناي رژیمهاي حقوقی در 

  .شکلگیري را استوار سازد حال

  الملل بینها در نظام حقوق جایگاه اعالمیه -2
 الملـل  بـین ها به عنوان منبع حقوق آیا اعالمیه«سوال اصلی این قسمت این است که 

؛ براي آنکه بـه ایـن سـوال پاسـخ     »قابل استناد هستند یا خیر؟ الملل بیندر نظام حقوق 
  : ر قرار بدهیمتوانیم مورد نظبدهیم دو مالك را می

  ها در زمان تنظیم این اعالمیه قصد و نیت دولتها -1
ی و در راس آنهـا دیـوان   المللـ  بـین ارگانهـاي  ا در عملکرد هجایگاه این اعالمیه -2
 ی دادگستريالملل بین

  قصد و نیت دولتها در هنگام تصویب اعالمیه -2-1
آینـد،  اعالمیه گرد هم میمهم است مالحظه کنیم هنگامی که دولتها براي تنظیم یک 

آیا قصد و نیتشان این است که تعهدي را براي خود ایجاد نمایند یـا قصـد آنهـا صـرفاً     
شخصاً بر این باورم که کوششی کـه دولتهـا در تنظـیم    . ابراز یک توصیه به دولتها است

  

  

18 Declaration of Principles Governing the Seabed and Ocean Floor and the Subsoil Thereof 
Beyond the Limits of National Jurisdiction, 1970 
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-ي این اسناد در جـدال و درگیـري  کنند و وسواس آنها در تهیهها صرف میاین اعالمیه

اي آنها با یکدیگر در آن هنگام حکایت از آن دارد که قصد و نیت ایشان قبول نـوعی  ه
  .تعهد حقوقی است

ي تنظـیم  هـا شـباهتهاي زیـادي بـه نحـوه     ي تنظیم ایـن اعالمیـه  نخست آنکه نحوه
هـا دولتهـا در   جالب آنکه هنگام تصـویب ایـن اعالمیـه   . ی داردالملل بینهاي کنوانسیون

دهند و راي گیري مشخص کننده تمایـل بـه   بندهاي سند نظر مییک مواردي روي یک
شاید بتوان گفـت دولتهـا در جریـان    . التزام دولتها نسبت به برخی از بندهاي سند است

ي جالب دیگـر آنکـه معمـوالً    نکته. چنین جلساتی براي خود حق رزور نیز قائل هستند
ارند از سوي دولت براي همین ي چنین اسنادي مشارکت دنمایندگان دولتها که در تهیه

شوند؛ که این نشان از اهمیت موضـوع نـزد دولتهـا دارد و خـود ایـن      منظور گسیل می
. گیرنـد ها پس از صدور و براي تقویت استداللی مشخص مورد استفاده قرار میاعالمیه

پرتغال و استرالیا در مورد تیمور شرقی دولـت پرتغـال کـه یـک دولـت       در دعواي بین
ي مربوط به ختم استعمار استناد کرد؛ در مـوردي دیگـر و در   ارگر بود به اعالمیهاستعم
ي رسیدگی دیوان در نظر مشورتی کوزوو، قبل از صـدور نظـر نهـایی از سـوي     مرحله

دیوان، در موارد بسیاري دولتها براي تقویت دیدگاه خویش در جهت شناسایی یا عـدم  
ي محو استعمار ل یکجانبه حقوقی، به اعالمیهشناسایی استقالل کوزوو به عنوان یک عم

این در حالی است کـه در مـوارد بسـیاري قـوانین داخلـی      . مجمع عمومی استناد کردند
ي جهـانی حقـوق   ، مثالً اعالمیـه ها کشورها و در راس همه قانون اساسی آنها به اعالمیه

  . اندبشر، ارجاع داده
ی، کـه در راس آنهـا دیـوان    المللـ  بـین ي ارگانهـاي  ي اسـتفاده ي امر و نحـوه سابقه

ها نیز براي فهم جایگـاه و وزن  ی دادگستري قرار دارد، در رجوع به این اعالمیهالملل بین
بینـد کـه   شوراي امنیت طبیعتاً در شان خود نمی. ها مفید خواهد بوداعالمیه حقوقی این
استناد کند؛ اما در  هاي مجمع عمومی سازمان ملل متحدهاي خود به اعالمیهدر قطعنامه
ي در مورد تیمور شرقی دو قطعنامـه  ؛نیز ما با دو مورد استثنایی روبرو هستیماین زمینه 
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ي ختم استعمار اسـتناد  به اعالمیه 389و  384ي هاي شمارهشوراي امنیت یعنی قطعنامه
  .کندمی

  های به اعالمیهالملل بینتوسل نهادهاي قضایی و  -2-2
ی دادگستري از آغاز مانند امروز معطوف به تائید آثار حقـوقی  لمللا بینموضع دیوان 

دیوان  1966ها نبود؛ به عنوان نمونه در خصوص راي آفریقاي جنوب غربی این اعالمیه
هاي مجمع در هر جایگاهی که باشند کـوچکترین آثـار   گوید که قطعنامهبه صراحت می

دانیم که ایـن  می 19.ر سیاسی داشته باشندتوانند آثاحقوقی برآنها مترتب نیست و تنها می
در  1971ی قرار گرفت و خیلی سریع در سـال  الملل بیني راي مورد انتقاد شدید جامعه

ي حضور آفریقـاي جنـوبی در نیامیبیـا تحـولی را در     نظر مشورتی دیوان در مورد ادامه
، 1514ي عنامهکه قط داشتاخیر دیوان اشعار  مشورتی در نظر. کندموضع خود ارائه می

در  الملـل  بـین ي حقـوق  قدم مهمی در توسـعه  20ي مربوط به ختم استعماریعنی اعالمیه
هاي غیرخودمختار است و ایـن قطعنامـه قابـل اعمـال در خصـوص      خصوص سرزمین

بعدها دیوان در نظر مشـورتی در خصـوص صـحراي    . هاي مشابه استي سرزمینکلیه
  21.پافشاري نمود مجدداً بر این موضع 1975باختري در 

ي ناظر بـر اصـول روابـط    اعالمیه 2625ي ی دادگستري قطعنامهالملل بینولی دیوان 
دوستانه دولتها از یک جایگاه بسیار باال و ویژه برخوردار است و دیوان به کرات به این 

ي قانون ساز است و مبناي عرفی نکته توجه داشته که این اعالمیه در حکم یک اعالمیه
 1986ي نیکاراگوئه علیه ایاالت متحده امریکـا  فته است؛ به عنوان نمونه در پروندهنیز یا

کند که اصل عدم توسل به زور به نحوي که در این اعالمیـه آمـده   با صراحت اعالم می
رسـد  حکایت از آن دارد که نه تنها مبناي منشوري و قرار دادي دارد بلکه بـه نظـر مـی   

  22.مبناي عرفی نیز دارد
  

  

19 Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 51. 
20 The 1960 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, 
General Assembly resolution 1514 (XV) 
21Western Sahara, p.30, para 53 
22 Military and Paramilitary Activities in und against Nicaragua (Nicaragua v. United States 
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و در  23شـد  2005عواي کونگو علیه اوگاندا که منجر به صدور راي در تـاریخ  در د
ي کوزوو که البتـه در اینجـا دیـوان    نظریه مشورتی در خصوص اعالم استقالل یکجانبه

گویـد کـه   کند و با استناد بـه ایـن اعالمیـه دیـوان مـی     نمی 2625برداري خوبی از بهره
بار دولتهاست و قابل اعمال به بـازیگران   ممنوعیت توسل به زور تعهدي است که صرفاً

   24.غیردولتی نیست

  گیرينتیجه
به چه نحـو  : رسد تا به یک سوال پاسخ دهیمگیري شایسته به نظر میدر مقام نتیجه

رسـد  ها متمایز ساخت؟ به نظـر مـی  هاي قانون ساز را از دیگر قطعنامهتوان قطعنامهمی
ی المللـ  بـین هـاي تعیـین شـده توسـط دیـوان      براي پاسخ به این پرسـش بایـد بـه مالک   

دیوان در نظر مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید و کاربرد . دادگستري رجوع شود
گوید که براي حصول اطمینان از اینکه یک اعالمیه یا قطعنامـه  می 1996اي سالح هسته

اسـتناد   داراي چنین خصلتی است، یعنی تعهد ایجاد کرده و به عنوان منبع حقوق قابـل 
است، بایستی محتواي آن را مورد بررسی قرار دهیم؛ مالك دوم تکرار محتواي اعالمیـه  

  25.هاي کم و بیش مشابه استدر اعالمیه

دولتهاست؛  26به نظر نویسنده معیار سومی نیز قابل افزودن است و آن عملکرد بعدي
که در مـواردي نیـز ایـن    ها استناد کنند اگر دولتها در عملکرد بعدي خود به این اعالمیه

ها گذاشـت  توان به حساب عرفی شدن مبناي اعالمیهگیرد، این امر را میامر صورت می
-ها را تصویب کردهها براي دولتهایی که این اعالمیهو طبیعتاً هنجار محتواي آن اعالمیه

طریـق  انـد بـه   اند و در عملکرد بعدي بدان استناد نموده یا آن را مبناي عمل قـرار داده 

  

  

of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p.101, para. 191. 
23 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. 
Uganda)of 19 December 2005, para.162 
24 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kozovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2011, Para 80 
25 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, 
p. 226 
26 Subsequent Practice of States 
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اهمیـت عملکـرد بعـدي را نبایـد از نظـر دور      . اولی به لحاظ حقوقی تعهـدآور هسـتند  
از جملـه مـواردي    27داشت، چه بسا اعتبار اسنادي مانند منشور حقوق و وظایف دولتها

است که با اقبال عملکرد بعدي دولتها روبرو نشد و در عمل کـان لـم یکـن محسـوب     
 .ي امکانات و تمایالت دولتها نیستنندهاست زیرا محتواي هنجاري آن منعکس ک

  

  

27 The Draft Declaration on the Rights and Duties of States, 1949, Yearbook of the ILC, 1949, 
pp. 286, 289  





 

 الملل بینمجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق 

  مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 الملل بینو جهانی شدن حقوق 

  1دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

  چکیده
جهانی شدن پدیده اي است که جنبۀ نظري یافته و طی فرایند معینی شکل گرفتـه و  

  .ی تبدیل شده است الملل بینوزه به یک واقعیت انکارناپذیر زیست امر
جهـانی شـدن   . جهانی شدن به هیچ وجه به معنی وحدت و ادغام همه چیز نیسـت  

عمق و گسترة جهـانی شـدن بسـیاري از    . گذارد  می ي زندگی بشر تأثیرها بر کلیۀ جنبه
این رو ، جهانی شدن موجـب  از . را در هم ریخته و خواهد ریخت ها ساختارها و بنیان

در مقابـل، جهـانی   . افت قدرت سیاسی در کشورها و کاهش استقالل رفتاري آنهاست 
  .شدن به دنبال سلطۀ جهانی نیست 

موضـوع  . اسـت  » حقـوق «ي که جهانی شدن در ان تأثیر گذارده ، ها از جمله عرصه
  .رگ است و ادیان بز ها یک حقوق براي یک جهان ، به همان قدمت امپراتوري

 امروزه ، حقوق براي جهانی شدن دو مسیر را طی کرده و همـواره در آنهـا گـام بـر    
یکی از طریق ورود قواعد مشترك حقوق در نظامهاي ملی و دیگري از طریـق  . دارد می

، مسیري مطمئن تر و کوتاه تر است الملل بیندقیقاً مسیر حقوق . الملل بینقواعد حقوق 
ی ، اعـم از دولتـی یـا غیـر دولتـی بـه ویـژه        المللـ  بـین زمانهاي ؛ مسیري که در آن ، سا

  

  

 استاد دانشگاه عالمه طباطبائی 1



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  36

در این خصوص، سازمان ملل متحد و . سازمانهاي منطقه اي بسیار فعال عمل کرده اند 
سـاختار ایـن سـازمان    . سند مؤسس آن ، یعنی منشور ملل متحد، نقش بسـزایی دارنـد   

اختیـارات گسـترده و    کنـد و وظـایف و   مـی  بواقع جهانی ، اهداف و اصولی که دنبـال 
ي هـا  کند ، همه و همه جلوه می جهانی که داراست و باالخره تضمینات جهانی که اتخاذ

  .است  الملل بیناي از جهانی شدن حقوق  برجسته
 در میان ارکان اصلی سازمان ملل متحد، مجمع عمـومی جایگـاه ویـژه اي دارد کـه    

. ش جنبـۀ شـبه قانونگـذاري دارد    نامیـد کـه صـالحیت   » پارلمان جهـانی  «توان آن را  می
ساختار خاص مجمع ، وظایف و اختیارات گسترده و جهانی مجمع ، اهـداف و اصـول   

شـود ، نقـش آن در تهیـه و تنظـیم معاهـدات       مـی  دنبـال  که توسط این رکن ملل متحد
عـام ، در ایجـاد    الملـل  بـین ی، در شناسایی و تأئید عرفی بودن قواعـد حقـوق   الملل بین

عـام ، و در   الملـل  بینی ، در تفسیر رسمی قواعد منشور و حقوق الملل بینی سوابق عرف
ی ، مجمع را به یـک نهـاد جهـانی کـه     الملل بینشکل بخشیدن حقوقی به مسائل جدید 

  .رسالت جهانی شدن را به بهترین وجه ممکن بر عهده گرفته ، تبدیل کرده است 
مسـتلزم آن اسـت کـه بـه      ضرورت شناسایی چنین شأن و جایگاهی براي مجمـع ، 

تقسیم بندي تصمیمات آن از حیث الزام آور بودن یا توصیه اي بـودن اعتنـاي چنـدانی    
که در واقع مجمـع جهـانی نماینـدگان کلیـۀ کشـورهاي       –نشود، زیرا تصمیمات مجمع

شـوند ،   می که به اتفاق یا به اکثریت آراء یا به صورت کنسانسوس اتخاذ –جهان است 
  .قی ویژه اي برخوردارنداز اعتبار حقو

  :مقدمه
کنیم ، در واقع دهکدة جهانی است ، زیرا براثر  می امروزه جهانی که ما در آن زندگی

پدیدة جهانی شدن ، مرزهاي مادي و معنـوي میـان ملتهـا و دولتهـا تـا حـدود زیـادي        
برداشته شده و گویی همه اعضاي یک خانواده اند که چون روزگار عضـوي را بـه درد   

بحـران اقتصـادي   . شاهد مدعا بسیار اسـت  . د ، اعضاي دیگر را قرا و آرامی نباشد آور
جهان ، نمونه بارزي از درد روزگاران است که خواسـته یـا ناخواسـته ، کلیـۀ اعضـاي      
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  .جامعۀ جهانی را تحت تأثیر قرار داد
جهانی شدن در هر عرصه اي که تحقق یابد یا بخواهد کـه تحقـق پـذیرد ، نیازمنـد     

اعد حقوقی است که آن عرصه را نظم و نسقی بخشد و چه بهتر که این قواعد، ماهیتاً قو
 الملـل  بـین رود که بهتر از قواعد حقوق  نمی قابلیت جهانی شدن را داشته باشد و تصور
اینجاست که موضوع جهانی شـدن حقـوق   . قواعد دیگري قادر به انجام این کار باشند 

رسـالت جهـانی   (بحث بر سر آن است که این رسـالت را  اما . گردد می مطرح الملل بین
 یقینـاً کشـورها  . توانند بر عهده گیرنـد   می چه نهاد یا نهادهایی بر عهده گرفته یا) شدن 
توانند رأساً و بر اساس روابط حقوقی دو یـا چنـد جانبـه چنـین مأموریـت مهـم و        نمی

ی مأمور چنین کـاري ،  الملل بینبهترین و مناسب ترین نهادهاي . خطیري را انجام دهند 
و به ویژه سازمان ملـل متحـد و در    –اعم از دولتی و غیر دولتی  -یالملل بینسازمانهاي 

  .رأس آن ، مجمع عمومی ملل متحد است
در این مقاله بر آنیم تا نقش و جایگاه مجمع را در انجام رسالت جهانی شدن حقوق 

ابعـاد مختلـف موضـوع ، مطالـب در پـنج      تبیین نمائیم و براي شناخت علمی  الملل بین
  : گردد می قسمت تقسیم

  جهانی شدن ؛ از نظریه تا عمل  -اول
  یی در خصوص جهانی شدن حقوق ها پرسش -دوم
  الملل بیني بارز جهانی شدن حقوق ها جلوه -سوم

  الملل بیناز منطقه گرایی تا جهانی شدن حقوق  -چهارم
ازمان ملـل متحـد و بـه ویـژه مجمـع      نقش منشور ملل متحد و عملکـرد سـ   -پنجم

  الملل بینعمومی در زمینۀ جهانی شدن حقوق 

  جهانی شدن ؛ از نظریه تا عمل  -1
بـه عنـوان یـک اصـطالح متـداول در محافـل        1980اصطالح جهانی شدن در دهۀ 
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و امـروزه ارتبـاط نزدیکـی بـا مدرنیتـه و       2به کار رفـت  ها دانشگاهی ، تجارت و رسانه
به جهانی شدن به عنوان یک  مربوط ا نموده است ، تا بدانجا که مطالعاتپسامدرنیته پید

   3.شود  می رشته میان رشته اي در برخی از دانشگاههاي معتبر جهان تدریس
پرسش که آیا جهانی شدن یک پدیده یا مفهوم و یا یک فرایند یا یـک   پاسخ به این

  .باشد نمی گشا نظریه است ، چندان راه
وان جهانی شدن را پدیده اي دانست که جنبـۀ نظـري یافتـه و طـی     ت می در مجموع

ی تبـدیل  المللـ  بینگرفته و امروزه به یک واقعیت انکارناپذیر زیست  فرایند معینی شکل
  . شده است

مطرح شده  1970نظریۀ جهانی شدن دقیقاً همانند نظریۀ وابستگی متقابل که در دهۀ 
  4.بود ، پدیدار گشته است

امـا ایـن   . نی تبدیل جهانی متفرق و نامتحد به جهانی واحد و متحد جهانی شدن یع
و یا به معنی هماتند شدن و تساوي نیست  5باشد نمی به معنی وحدت و ادغام همه چیز

جهانی شدن فرایندي کما بیش مستقل چند بعدي است که منطـق ، جهـت و نیـروي     6
عـم از سیاسـی ، اجتمـاعی ،    ي زنـدگی بشـر ، ا  هـا  و بر کلیۀ جنبه 7محرك خود را دارد

  8.گذارد  می خصوصی و معنوي تأثیر

  

  

مال پـوالدي ، نشـر   ک ي اجتماعی و فرهنگ جهانی ، ترجمۀها جهانی شدن ، تئوري: رابرتسون،رونالد  2
  .121، ص  1380ی گفتگوي تمدنها ، چاپ اول ، الملل بینثالث ، با همکاري مرکز 

  .121همان ، ص  - 3
فرسائی ، فصلنامه  ، ترجمۀ شهرامها و دیرینه ها و ناي ، جوزف ؛ جهانی شدن ، تازه رابرت  کوهن ، - 4

  .375، ویژه ي جهانی شدن ، ص  1379، سال چهاردهم ، تابستان  2ي سیاست خارجی ، شمارة 
 .121رابرتسون ، پیشین ، ص  - 5
  .376ص  کوهن ، پیشین ، - 6
 . 121رابرتسون ، پیشین ، ص  - 7
در دنیاي جهانی شده ، ترجمه ي پیروز ایزدي ، فصلنامه  الملل بیننظریه ي روابط  :رجایی ، فرهنگ  - 8

  .371، ویژه ي جهانی شدن ، ص 1379تان ، سال چهاردهم ، تابس 2ي سیاست خارجی ، شماره ي 
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 9.جهانی شدن عالوه بر آنکه یک فرایند است یک چـارچوب مفهـومی نیـز هسـت    
  .پدیداري نظم نوین جهانی ناشی از این نگرش است 

گسـترش سـریع اسـالم از    . جهانی شدن در مقیاس وسیعی ، کاهش مسافت اسـت  
نمونه اي واقعی از جهانی شـدن  ) به دنبال آن سراسر جهان و( عربستان به سراسر آسیا 

  10.رود  می به شمار
ملل متحد، جهـانی شـدن یـک حرکـت      پطروس غالی دبیرکل اسبق سازمان به قول

ي ها در زمینه یی هستیم که جهانی شدنها بدون توقف است و ما هر روز شاهد آشفتگی
  11. کند  می مختلف ایجاد

را تحت تأثیر قرار  ها و قالب ها نه تنها بسیاري از شکل عمق و گستردة جهانی شدن
را نیـز در هـم ریختـه و     هـا  و دگرگون ساخته، بلکه کثیـري از سـاختارها و بنیـان    داده

  12.فروخواهد ریخت
سیاسی در کشـورها و کـاهش اسـتقالل     از این رو، جهانی شدن موجب افت قدرت

جـا بـه   «، فرایند جهانی شدن بازتـاب   به بیان دیگر ، از نظر سیاسی. 13رفتاري آنهاست 
از دیدگاه رفتارگرایان ، تحت تأثیر جهانی شدن ، نظم  14.مرکز ثقل قدرت است » جایی

  

  

  .12رابرتسون ، پیشین ، ص  - 9
  .376، ص  کوهن ، پیشین - 10
صلح ، توسعه ، دموکراسی : در تکاپوي ارزشهاي خود  الملل بینحقوق : غالی ، پطروس پطروس  - 11

بهشتی ،  شهید بیک زاده ، مجلۀ تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه ، ترجمۀ دکتر ابراهیم
  .264، ص  1381، سال  35- 36شمارة 

درعصر جهانی شدن ، فصلنامه ي  الملل بینتعامل حقوق و سیاست : اسالمی ، دکتر مسعود  - 12
 .517، ویژه ي جهانی شدن ، ص  1379، سال چهاردهم ، تابستان  2سیاست خارجی ، شمارة 

نگی ، فصلنامه ي سیاست خارجی ، پدیده ي جهانی شدن و حقوق فره: اردالن ، دکتر اسعد  - 13
  .482، ویژه ي جهانی شدن ، ص  1379، سال چهاردهم ، تابستان  2شمارة 

جهانی شدن و تک هنجاري طلبی ایاالت متحده ي امریکا ، فصلنامه ي سیاست : دهشیار ، حسین  - 14
  .448، ویژه ي جهانی شدن ، ص 1379، سال چهاردهم ، تابستان  2خارجی ، شماره ي 



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  40

در هم ریخته و یک نظم فرا وستفالیایی جـایگزین آن شـده    الملل بینوستفالیایی روابط 
وابسـته   در این نظم جدید، کشورها و جوامع مختلف به نحو فزاینده اي به هـم . است 

 ی خود بـدون توسـل بـه همکـاري    الملل بینشده و کمتر قادر به مدیریت امور داخلی و 
توان بدون همکاري، مسائلی چون مبارزه بـا مـواد    می فرضاً امروزه چگونه 15.باشند  می

بیماریهایی چـون ایـذر ، آنفـوالنزاي مرغـی ،      مخدر و داروهاي روان گردان ، مبارزه با
رطان ، یا مبارزه با آلودگی محیط زیست ، مقابله با بحران اقتصادي آنفوالنزاي خوکی، س

  .جهان و بسیاري از مسائل دیگر را مدیریت نمود و این تجلی بارز جهانی شدن است 
،  هـا  این انقالب ، همچون سایر تحوالت بزرگ در جامعۀ بشري ، در معرض بحران

  16.ستها و سازندگی ها و باالخره تخریب ها ، پیشرفت ها ، توقف ها بن بست
در طول تاریخ ، عوامل مختلفی جهان را به سوي یگانگی یا به نوعی جهـانی شـدن   

از جمله . ي متفاوتی وحدت یابد ها پیش برده اند تا بدانجا که ممکن بود جهان به شیوه
، سلطۀ جهانی یک شرکت فرا ملی و بـاالخره غلبـه    ها از طریق ادیان بزرگ ، امپراتوري

  17.ریاي جهانیپرولتا
پانزدهم ، تحولی که جامعۀ فئودال ، اروپا را به سـوي جامعـۀ سـرمایه داري     از قرن

امـا ایـن   18.سوق داد، نیـروي پویـایی بـود کـه زمینـۀ جهـانی شـدن را فـراهم سـاخت         
شود با جهـانی شـدن در دنیـاي معاصـر کـه       می گرایی که یک ضد ارزش تلقی دتحو

امروزه جهانی شده به دنبال سلطۀجهانی . فاوت است آید ، کامالً مت می ارزش به حساب
  .نیست
(  ی شـدن المللـ  بـین عالوه،درتبیین بیشتروبهترموضوع باید میـان جهـانی شـدن و     به

  

  

تحریر و ارزیابی تفاسیر مختلف ، فصلنامه ي سیاست خارجی ، : جهانی شدن : قریشی، فردین  -  15
 .393، ویژه ي جهانی شدن ، ص  1379، سال چهاردهم ، تابستان  2شماره ي 

  .515اسالمی ، پیشین ، ص  - 16
  .13رابرتسون ، پیشین ، ص  - 17
  .همان  - 18
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Internationalization (ی شـدن یعنـی ارتبـاط و    الملل بیندر حالی که . تفکیک قائل شد
ی مجموعـه اي از  تشکل کشورهاي داراي مرز جغرافیایی مشخص، جهانی شـدن ، یعنـ  

ی به الملل بیندر دنیاي امروزة شاهد گذار از جامعۀ . ي فرامرزي و فرا جغرافیاییها شبکه
که پیامد آن ، تشکیل جامعۀ جهانی ، به ویژه جامعۀ مدنی جهـانی   جامعۀ جهانی هستیم

  .است 

  یی در خصوص جهانی شدن حقوقها پرسش -دوم
  فهوم حقوقی است ؟آیا جهانی شدن اساساً یک نظریه یا م -1

ی بـه  المللـ  بـین پاسخ به این پرسش قطعاً منفی است ، هر چند در برخـی از اسـناد   
  .شود  می جهانی شدن برخی موضوعات اشاره

کـه جوالنگـاه آن در    جهانی شدن یقیناً یک نظریـه یـا مفهـوم غیـر حقـوقی اسـت      
، ) هوم حقوقی نه به عنوان یک مف( ي اقتصاد ، تجارت ، فرهنگ ، حقوق بشر ها عرصه

  .ارتباطات و حتی فناوري است 
تواند بـه یکتـایی حقـوق در عرصـۀ جهـانی کمـک        می مسلم است که جهانی شدن

شایانی بنماید، که در این صورت جهانی شدن به یک موضوع حقـوقی تبـدیل خواهـد    
  19.شد 

  موضوع یک حقوق براي جهان از چه زمانی مطرح بوده است ؟ -2
و ادیـان بـزرگ الهـی     هـا  جهان، به همان قدمت امپراتوريموضوع یک حقوق براي 
جهان شمولی و فرانروایی بر کـل جهـان را قائـل بودنـد و      است که براي خود رسالت

  .دادند ؛ قدرت واحد، قانون واحد ، خداي واحد می همواره این شعار را سر
ح اسـت  اما امروزه این موضوع به عنوان یک موضوع حقوقی با بار ارزشی زیاد مطر

  

  

، ترجمۀ مرتضی الملل بین، سیري در حقوق  ها بشریت و حاکمیت:  ژانرو ، مونیک –شیمیلیه  - 19
  .23، ص 1382کالنتریان ، انتشارات آگه ، چاپ اول ، 
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  20و نه به عنوان یک موضوع ضد حقوقی و ضد ارزشی و سلطه جویانه 

آیا فرایند جهانی شدن حقوق طی شده و حقوق به سر منزل مقصود که  -3
  همان جهانی شدن باشد ، رسیده است؟

اگر بخواهیم یک پاسخ کلی و کوتاه به این پرسش بدهیم ، قطعاً پاسخ منفی اسـت ،  
از جهـانی شـدن را بـا موفقیـت طـی کـرده و امـروزه         ی چنـد اما مسلماً حقوق مراحلـ 

  .ي بارزي از جهانی شدن حقوق قابل رؤیت است ها جلوه

 ي حقوق ملی صورتها آیا فرایند جهانی شدن حقوق ، طبق نظام -4
  ؟ الملل بینگیرد یا طبق قواعد حقوق  می

ه و رسد که حقـوق بـراي جهـانی شـدن دو مسـیر را طـی کـرد        می در پاسخ به نظر
دارد، یکی از طریق ورود و جذب قواعد مشـترك حقـوقی در    می همواره در آنها گام بر

، اما مقصد یکی است الملل بینو دیگري از طریق قواعد حقوق  21ي ملی است ، ها نظام
  .و آن جهانی شدن حقوق است

ي مختلف حقوق داخلـی  ها وجود قوانین و عرفهاي مشترك جوامع بشري در شاخه
 الملـل  بیند مؤید گام برداشتن در مسیر جهانی شدن است، اما مسیر حقوق کشورها خو

تر، فراخ تر و کوتاه تر از مسیر باال  براي رسیدن به جهانی شدن حقوق ، مسیري مطمئن
  .متعاقباً به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. براي نیل به مقصود است 

  ؟ شود می تلقی» ارزش«آیا جهانی شدن حقوق همواره  -5
شود ، امـا متأسـفانه    می تلقی» ارزش«جهانی شدن حقوق از هر طریق که باشد یقیناً 

 در مواردي از این ارزش ، سوء استفاده شده و موجب پیدایی نوعی سلطه گري حقوقی
  

  

 .همان  - 20
ترجمۀ دکتر ): تا جهانی شدن حقوق  الملل بیناز حقوق ( ایودله، دولت و جهانی شدن حقوق  - 21

،  25-26دانشگاه شهید بهشتی ، شمارة  قابراهیم بیک زاده ، مجلۀ تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقو
  .293، ص 1378تابستان ،  –بهار 
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به طور مثال، قوانین تحـریم ایـران   . نامیده ام » امپریالیسم حقوقی«شود که من آن را  می
ي شوراي امنیت مخالف اصـول  ها خلی آمریکا یا برخی از قطعنامهدر مجموعۀ قوانین دا

  .، مؤید سوء استفاده از جهانی شدن حقوق است  الملل بینحقوق 

آیا ممکن است اقدامات قانونی کشورها در جهت جهانی شدن در  -6
  قرار گیرند؟ الملل بینتعارض با قواعد حقوق 

بـر اقـدامات    الملل بینبرتري حقوق پاسخ به طور کلی مثبت است ، امروزه به رغم 
از جملـه در قضـیۀ   . خـورد   می قانونی کشورها، اشکال خاصی از این تعارض به چشم

ی دادگستري ، دعواي کنگـو  الملل بینحکم دستگیري وزیر امور خارجه کنگو در دیوان 
  .دیوان  2002علیه بلژیک رأي فوریه 

ی المللـ  بینراي مجازات جنایتکاران دولت بلژیک در راستاي مبارزه با بی کیفري و ب
ي ملـی اش را بـه حـدي    هـا  ، در قوانین کیفري خود حیطۀ صـالحیت جهـانی دادگـاه   

 ی بـود ، الملل بینگسترش داده بود که دیگر هیچ مقام دولتی که متهم به ارتکاب جنایت 
استناد جسته و از تعقیـب و   الملل بینتوانست به مصونیت قضایی خود طبق حقوق  نمی

  .ادرسی مقامات قضائی بلژیک بگریزدد
براین اساس ، حکم دستگیري آقاي یرودیا وزیر امور خارجه سابق کنگو را به اتهام 
جنایات جنگی که در گذشته مرتکب شده بود صادر کرد و مراتب را جهت دسـتگیري  

  .اعالم نمود الملل بینوي در اقصی نقاط جهان به پلیس 
گردید تا دولـت کنگـو دعـوایی را علیـه دولـت       این اقدامات دولت بلژیک موجب

ی دادگستري مطرح نمـوده و بـر اصـل مصـونیت دیپلماتیـک      الملل بینبلژیک در دیوان 
  .استناد نماید الملل بینوزیران امور خارجه در حقوق 

دیوان ضمن تأئید اقدامات قانونی دولت بلژیک در زمینۀ مبـارزه بـا بـی کیفـري در     
ایی اصل صالحیت جهانی براي دادگاههاي ملی جهت تعقیب ، ی و شناسالملل بینسطح 

ی ، متذکر این نکتـه اساسـی شـد کـه اقـدامات      الملل بینمحاکمه و مجازات جنایتکاران 
تواند ناقض اصل مصونیت دیپلماتیک باشـد کـه یـک اصـل کـامالً       نمی قانونی کشورها
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  . عام است  الملل بینحقوق  شناخته شده و پذیرفته شده
ی المللـ  بـین یادآور شد که این مصونیت را تنها در چارچوب اعمال صالحیت دیوان 
  .توان نادیده انگاشت می )و نه صالحیت جهانی دادگاههاي ملی( ی الملل بین یک دادگاه

در نتیجه، حکم علیه دولت بلژیک صادر گردید و آن دولت ملزم گردید کـه حکـم   
ی المللـ  بـین مجموعـۀ آراي دیـوان   ( بازداشت و سایر اقـدامات مربـوط را لغـو نمایـد     

  ).2002دادگستري ، رأي فوریه 
نیز بر این اساس اقدام نمود و حتی قوانین کیفري خـود را در جهـت    دولت بلژیک

  .ی اصالح نمودالملل بینموازین  تطبیق با

  ملل معاصرال بیني بارز جهانی شدن در حقوق ها جلوه -سوم
 الملل بینقابل توجهی در ادبیات حقوق  ایگاهجهانی ج الملل بینامروزه واژة حقوق 

مالحظـه   معاصـر  الملـل  بینتوان در حقوق  می ي بارز جهانی شدن راها ندارد ، اما جلوه
قواعد آمره ، معاهدات عام ، ( توجه به اینکه منبع موجد قواعد آن کدامند؟  نمود، بدون

 الملـل  بیناست، حقوق آنچه در این جا مد نظر ) قواعد عرفی عام ، اصول کلی حقوقی
فرضاً امروزه قاعده منبع تبیعض نژادي یـا  . باشد میjus positiumموجود است که همان 

هستند که  الملل بینمنبع توسل به زور یا به طور کلی قواعد آمره، در زمره قواعد حقوق 
  .حال مهم نیست که منبع ایجاد آن قواعد چه بوده اند. جهانی شده اند

  الملل بینقه گرایی تا جهانی شدن حقوق از منط -چهارم
حقـوق   توانـد رسـالت جهـانی شـدن     مـی  امروزه بهترین و مناسب ترین نهادي کـه 

ی و درمرحلـۀ نخسـت ، سـازمانها و    المللـ  بـین را به انجام رساند، سـازمانهاي   الملل بین
   22.ترتیبات منطقه اي هستند

ي در ایـن سـالهاي اخیـر ،    نگرشی بر توسعه و تحول روز افزون سازمانهاي منطقه ا
خود مؤید این ادعاست ، مخصوصاً با پـیش بینـی نهادهـاي دموکراتیـک و مردمـی در      
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  . برخی از این سازمانها ، مانند پارلمان اروپا در اتحادیۀ اروپایی

نقش منشور ملل متحد و عملکرد سازمان ملل متحد به ویژه مجمع  -هـ
  للالم بینحقوق  عمومی در زمینۀ جهانی شدن

 103مخصوصاً بـا توجـه بـه مـادة     (ی و به نوعی جهان الملل بینامروزه برترین سند 
سـازمان ملـل    –که در واقع جنبۀ جهانی یافته  –ی الملل بینسازمان  و مهمترین) منشور 

  .متحد است
در سازمان ملل متحد عالوه بر تمامی کشورهاي جهـانی کـه در آن عضـو هسـتند ،     

) NGOS(ی الملل بینی و غیر الملل بینی ، سازمانهاي مردم نهاد للالم بینسایر سازمانهاي 
ي آزادیبخش ملی ، شرکتهاي فراملی یا چند ملیتی و حتی اشخاص حقیقی ، ها ، نهضت

به انحاء مختلف با سازمان ملل متحد ، نه تنها ارتباط نزدیک دارند ، بلکه در بسیاري از 
مباحـث حقـوق بشـر، حقـوق     . گیرنـد  مـی  موارد ، مستقیماً موضوع حق و تکلیف قرار

  .یی از این وابستگی دانست ها توان جنبه می کیفري را الملل بینبشردوستانه و حقوق 
مـا مـردم ملـل    « : دارد مـی  متحد در مقدمه و در اولین عبارت خود اعالم منشور ملل

این عبارت تا حدود زیادي گویـاي آن اسـت کـه سـازمان در واقـع ، سـازمان       . »متحد 
  .مردمی است ، هر چند تنها کشورها در آن عضویت دارند  -جهانی

 الملـل  بـین در منشور ملل متحد بسیاري از قواعد بنیادین و اصـول جهـانی حقـوق    
مـاده منشـور عبـارت     2که حتـی در بنـد   ( ∗عدالت ، صلح: شود، از جمله  مالحظه می

اري ، منافع مشـترك ،  همین ، امنیت ، مودت ، همک.) به کار رفته است "صلح جهانی"
  .احترام به حقوق بشر و آزادیهاي اساسی ، حسن نیت ، وفاي به عهد 

الزم به ذکر است که حتی برخی از سازمانهاي تخصصـی وابسـته بـه سـازمان ملـل      
متحد ، عنوان جهانی دارند که خود گویاي رسالت جهانی آنهاست ، از جملـه سـازمان   

گروه بانک جهـانی ، سـازمان    ،  ن جهانی بهداشتجهانی خواروبار و کشاورزي ، سازما
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   ∗∗.جهانی هواشناسی ، اتحادیۀ جهانی پست ، سازمان جهانی مالکیت معنوي
در میان ارکان اصلی سازمان ملل متحد ، مجمع عمومی به دالیلی که متعاقبـاً بـازگو   

لمـأل  و با الملـل  بـین خواهد شد ، جایگاه ویژه اي در انجام رسالت جهانی شدن حقوق 
  .کند می ایفا کرده و الملل بینتوسعه و تحول حقوق 

به نظر . 23توان ارگان دینامیک سازمان ملل نامید می مجمع عمومی را به معنی واقعی
و بـه   24برخی ، از جمله پرفسور فالک ، مجمع عمومی یک هیـأت نیمـه تقنینـی اسـت    

مجمـع عمـومی بـر     25.باشد  می هیأتی شبه تقنینی و مشورتی اعتقاد برخی دیگر، مجمع
اصول دموکراتیک لیبرال برابري سیاسی و قاعدة اکثریت مبتنی است و بسـیار شـبیه بـه    

  26.کند  می یک کنگره یا پارلمان عمل
را  الملـل  بـین تواند جهانی شدن حقـوق   می مجمع عمومی به دالیلی چند توانسته و

  : دنبال کند 
ۀ کشورها عضو سازمان ملل متحد ساختار مجمع عمومی ؛ از آنجا که امروزه کلی) 1

هستند و مجمع عمومی تنها رکنی است که در آن ، نمایندگان همگی آنها حق حضور و 
اطالق نمـوده  » پارلمان جهانی« باشند ، بر این اساس به این رکن نام  می داراي حق رأي

سازمان . باشد  می اند که مبین و معرف یک جایگاه مؤثر براي ابراز عقاید جامعۀ جهانی
از افتخـار  ) به دلیل اختالف نظرهاي سیاسی شرق و غـرب ( ملل براي سالهاي متمادي 

  

  

از جملـه سـازمان جهـانی      ی نیـز عنـوان جهـانی دارنـد،     المللـ  بـین البته برخی دیگر از سازمانهاي  - ∗∗
  .ان جهانی تجارتگردشگري و سازم

، ]بی تا [) شیراز ( تحوالت سازمان ملل متحد ، انتشارات دانشگاه پهلوي : دکتر هوشنگ  مقتدر ، - 23
  .55ص 

، ص  1372، ترجمۀ محمد حسین وقار،انتشارات اطالعات ، تهران ،  الملل بینشاو ، ملکم ،حقوق  - 24
100.  

، ترجمۀ دکتر حسین شریفی طرازکوهی ، نشر  یالملل بیني ها سازمان: کیت اس  - پیس ، کلی - 25
  .59، ص 1384میزان ، تهران ، 

  . همان  - 26
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 جهانی شدن محروم ماند، چرا که عضویت در آن منوط به داشتن شرایط ویژه اي بود و
  27.بایست از طریق یک روش خاص صورت پذیرد می

متحـد و  وظایف و اختیارت گسترده و جهانی مجمع عمومی طبق منشـور ملـل   ) 2
ی المللـ  بـین ي خـود مجمـع و نظریـات مشـورتی مـورد درخواسـت از دیـوان        ها رویه

تواند هر مسأله یا امري را  منشور ، مجمع عمومی می 10از جمله، طبق مادة . دادگستري
که در حدود این منشور یامربوط به اختیارات و وظایف هر یک از ارکان مقـرر در ایـن   

دهد و به اعضاي سازمان یا به شوراي امنیت یـا هـر دو   منشور باشد ، مورد بحث قرار 
منشور ، مجمـع   13هایی بنماید ، یا طبق مادة  درباره هر یک از آن مسائل و امور توصیه

: کنـد  یی را فـراهم مـی  هـا  نسبت به امور زیر موجبات انجام مطالعات و صـدور توصـیه  
ی ، فرهنگـی ، آموزشـی ،   ی در امور سیاسی، اقتصادي، اجتماعالملل بینترویج همکاري 

و تدوین آن ، کمک به تحقق حقوق  الملل بینبهداشتی ، تشویق توسعۀ تدریجی حقوق 
  .بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض از حیث نژاد ، جنس ، زبان ومذهب 

ی المللـ  بـین تواند به رغم آنکه مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت  می مجمع عمومی
ی را المللـ  بـین امنیت است ، هر مسأله مربوط به حفظ صـلح و امنیـت    بر عهدة شوراي

 11ماده ( یی بنماید ها مورد بحث قرار دهد و عندالزوم به اعضا یا شوراي امنیت توصیه
  ).منشور 

تواند به بهترین وجه ممکن ، به اهداف ملل متحد  می این مجمع عمومی است که) 3
 2  مـادة ( جراي اهداف یاد شده ، اصول ملـل متحـد   نائل گردد و در ا )منشور  1مادة ( 

اهداف و اصولی که امروزه به طور قطع و یقین جهانی . را مورد عمل قرار دهد ) منشور
به طور کلی ، منشور ملل متحد میثاق بسیار عـام و عـالی در سلسـله مراتـب     . شده اند 

  . ی و هدفش جهانی شدن است الملل بینقواعد حقوق 
و سـایر نهادهـاي    الملل بیننظیم معاهدات عام با کمک کمیسیون حقوق تهیه و ت) 4

  

  

ی ، ترجمۀ هومن اعرابی ، انتشارات کیهان ، چاپ اول ، الملل بینحقو ق نهادهاي : و . باوت ، دي  - 27
  .79، ص  1373
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  .مربوط
عرفی بـودن   مجمع عمومی با تصمیمات خود ، نقش اساسی در شناسایی و تأئید) 5

تواند داللـت   می به بیان دیگر ، تصیمات مجمع. کند  می عام ایفا الملل بینقواعد حقوق 
  .عرفی داشته باشد الملل بین بر حقوق

موجـد سـوابق عرفـی    ) ي توصـیه اي ها حتی قطعنامه( مجمع عمومی  تصمیمات)6
ي مجمع عمومی ها حتی به نظر برخی ، از جمله بین چنگ، قطعنامه.گردند می مللیال بین

  .عرفی خلق الساعه ، الزام آور هستند الملل بینبه عنوان حقوق 
ی دادگسـتري  الملل ینبمجمع عمومی ، رأساً و یا با کمک نظریات مشورتی دیوان ) 7

  .باشد  می عام داراي صالحیت الملل بین، در تفسیر رسمی قواعد منشور و حقوق 
، نقش آفرین الملل بینمجمع عمومی حتی توانسته در مورد مسائل جدید حقوق ) 8

فضا از  الملل بیني مجمع در زمینۀ حقوق ها باشد ،از جمله شاید بتوان مهمترین قطعنامه
مربوط به اصول حقوقی  1963دسامبر  13مورخ  1962اعالمیۀ « را  نونتا ک 1975سال 

ي کشورها در کاوش و بهره برداري از فضاي ماوراي جو ، کرة ماه و ها حاکم بر فعالیت
ي مجمع در تأئید اصـول منشـور نـورمبرگ و    ها قطعنامه. دانست » دیگر کرات آسمانی 

  .ار نیز قابل ذکرنداعالمیۀ جهانی حقوق بشر و اعالمیه ختم استعم
از سوي دیگر ، به رغم صراحت مقررات منشـور ملـل متحـد ، تقسـیم تصـمیمات      

باشـد و حکایـت از    نمی مجمع عمومی به الزام آور و توصیه اي ، تقسیم چندان درستی
کند ، زیرا هنگامی که نمایندگان تمامی کشورهاي جهـان بـه اتفـاق یـا بـه       نمی واقعیت

بـا پدیـدة    کنننـد،آنگاه  مـی  ت کنسانسوس ، مقرراتی را تصـویب اکثریت آراء یا به صور
یعنـی تقیبـات الـزام آور و    (ي بـاال  هـا  جدیدي روبرو هستیم که در داخل تقسیم بنـدي 

باید آن را بیـان معتبـر و حقـوقی جامعـۀ جهـانی       گیرد و در نتیجه نمی قرار) توصیه اي
دهند ، خود تضمین کننـدة   می کشورهایی که به این نوع مصوبات رأي مثبت 28.دانست 

کنـد،   مـی  مخصوصاً تصمیاتی که مجمع براساس کنسانسوس اتخـاذ .اجراي آنها هستند 
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سـازد و ایـن    مـی  را متجلـی  الملل بینتفسیري جامعه شناسانه از مفهوم الزام در حقوق 
  .خود یک تحول مفهومی است 

بنـاي حقـوق   ي مجمع به عنـوان اعـالم حقـوق عـام، اغلـب م     ها به عالوه ، قطعنامه
شـود   مـی  دهند که از طریق معاهدات ایجاد می را شکل)  Hard Law( سخت  الملل بین

.29  
ي مجمع عمومی به عنوان یک قاعده بـراي کشـورهاي عضـو    ها اظهار اینکه توصیه

ممکن  ها توصیه. باشند ، به این معنا نیست که آنها هیچ اثر حقوقی ندارند  نمی الزام آور
تفسیري مناسب از منشـور ملـل متحـد باشـد یـا بـه کلـی حقـوق         است دلیلی قوي بر 

  30.را مورد تأئید قرار دهد  الملل بین
ي مجمع عمومی به خودي خود در زمره مهمترین منبع قواعد ها باالخره، قطعنامه -9

  .نامند می )saft law(، "نرم الملل بینحقوق "است که امروزه آن را  الملل بینحقوق 

  فرجام سخن 
یروز متفاوت از جهان امروز و جهان امروز یقیناً محیطی جز جهان فرداست جهان د

جهان دیروز ، جهان پر تنش و آشوب ، جهان جنـگ و خـونریزي و جهـان سـلطه و     . 
آمد  می جهان الحق لمن غلب بود ؛ جهانی که در آن ، اگر سخن از جهانی شدن به میان

یا سرزمینهاي سایر اقوام و ملتها مد نظـر  ، عمدتاً جهانشمولی و دستیازي به اعتقادات و 
نظامی  -بود تا از این طریق یک قدرت سیاسی و معنوي بتواند اندیشه و قدرت سیاسی

خود را بر دیگران تحمیل کند و جهان را به شکلی منسجم و یکپارچه و طبق معیارهاي 
رسـالتی را   ادیان بزرگ و امپراتوران سلطه گـر چنـین  . از پیش تعیین شده اي در آورد 
  . گرفتند  می براي خود قائل بودند و آن را پی

یی نزدیک به جهانی شدن وجـود  ها البته نباید فراموش کرد که در آن دوران ، نظریه
  

  

 .59پیس ، پیشین ، ص  - 29
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از جمله رواقیون که در قرون پنجم و چهارم بیش از مـیالد مسـیح معتقـد    . داشته است 
یسرون خطیب نامور رومـی  بودند که مردم جهان اعضاي یک جامعۀ جهانی هستند، یاس

در آن زمان آرمـانی   ها گفت جامعۀ جهانی یعنی جامعۀ کل بشري ، اما این دیدگاه می که
  .بیش نبود و فرسنگها با نظریۀ جهانی شدن به مفهوم امروزي فاصله داشت 

در جهـان امـروز ، اوالً   . شـویم   مـی  اگر از جهان دیروز درگذریم، وارد جهان امروز
و نظریه پردازان و طرفداران بسیاري  صورت یک نظریۀ علمی ارائه شدهجهانی شدن به 

ثانیاً جهانی شدن از شکل محض یـک نظریـۀ علمـی خـارج شـده و جنبـۀ       .یافته است 
. آکادمیک و دانشگاهی پیدا کرده و به عنوان یک رشتۀ میـان رشـته اي در آمـده اسـت     

شکال متفـاوتی در شـئون مختلـف    از نظریه به عمل تبدیل شده و به ا ثالثاً جهانی شدن
ی را به جامعۀ جهانی تبدیل کرده الملل بینی نمود یافته تا آنجا که جامعۀ الملل بینجامعۀ 
  . است 

،  هـا  تـوان در اقتصـاد ، تجـارت ، ارتباطـات ، رسـانه      مـی  ي جهانی شدن راها جلوه
ي مالحظـه  بهداشت ، پزشکی ، فناوریهاي نوین اطالعات و به طور کلی علوم و فنـاور 

. اسـت   الملـل  بـین ، جهانی شدن حقوق و به ویـژه حقـوق    ها از جملۀ این جلوه. نمود
ی تحقـق پـذیرد،   الملل بیني مختلف زیست ها مسلماً هنگامی که جهانی شدن در عرصه

  . وارد خواهد گردید  ها حقوق نیز بالمأل به آن عرصه
مانعی در راه جهانی شـدن  تواند  می ي مستقل کشوريها یقیناً عواملی چون حاکمیت

اما در مقابل ، پدیـده اي بـه نـام جامعـۀ مـدنی جهـانی       . به شمار آیند  الملل بینحقوق 
 را در هم ریخته و نظام جدید فـرا وسـتفالیایی   الملل بینتوانسته نظام وستفالیایی حقوق 

  . برقرار کند 
دن قواعدي چون امروزه به رغم مرزبندیهاي جغرافیایی کشورها و اذعان به امري بو

احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقالل سیاسی کشورها و عدم مداخله در امـور  
، جهانی شده یا در  الملل بینداخلی کشورها ، قواعد حقوقی ، مخصوصاً قواعد حقوقی 

  .حال جهانی شدن است 
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قش بسـزایی  ی، اعم از بین الدول یا غیر دولتی ، نالملل بیندر این رابطه ، سازمانهاي 
و بـه ویـژه مجمـع عمـومی بـه عنـوان        از جمله سازمان ملل متحد.کنند  می ایفا کرده و
  . توان آن را بهترین وجه ممکن، نهاد دموکراتیک نامید ، نقش داشته است  می نهادي که

است ، عمدتاً مرهـون   الملل بینجهانی شدن حقوق که در واقع جهانی شدن حقوق 
که توانسته  زمان ملل متحد است ، این مجمع عمومی استتصمیمات مجمع عمومی سا

این تصمیمات . نمایندگان کلیۀ کشورهاي جهان ، تصمیمات مهمی اتخاذ کند با شرکت
هر چند به ظاهر توصـیه اي و غیـر الـزام آور هسـتند ، امـا از اعتبـار حقـوقی واالیـی         

کنند ، تـا بـدانجا    می فاای الملل بینبرخوردارند و نقش فعالی در توسعه و تدوین حقوق 
توان مجمـع را در اتخـاذ چنـین تصـمیماتی داراي صـالحیت شـبه قانونگـذاري         می که
نقش مجمع در تحقق و اجراي اهداف و اصول جهانی ملل متحـد ،  . ی دانست الملل بین

ی ، در شناسـایی و تأئیـد عرفـی بـودن قواعـد      المللـ  بیندر تهیه و تنظیم معاهدات عام 
عام ، در ایجاد سابقه عرفی و حتی به زعم برخی در ایجاد قواعد عرفی  لالمل بینحقوق 

مخصوصـاً بـا   ( عـام   الملل بین، در تفسیر رسمی مقررات منشور و به طور کلی حقوق 
و باالخره ، در وضع قواعد جدید در مـورد مسـائل   ) ی دادگستري الملل بینکمک دیوان 

  . ت ، بسیارتعیین کننده اسالملل بینجدید حقوق 
 الملـل  بـین خوشبختانه در آغازین سالهاي قرن بیست و یکم ، فرایند گذار از حقوق 

معاصـر و از حقـوق    الملـل  بـین لوتوسی به حقـوق   الملل بینوستفالیایی و حتی حقوق 
  .جهانی را شاهدیم  الملل بینمعاصر به حقوق  الملل بین

 امـا نـه   اسـت ،  لملـل ا بینوضعیت موجود ، مرحلۀ تکامل یافتۀ جهانی شدن حقوق 
  . مسلماً امروز چراغ راه فرداست . که ایده ال باشد مرحله اي

جهان فردا ، جهانی است در مرحلۀ کمال مطلوب و مرحلۀ پیشرفت که فعالً آرمـان  
از هـم اکنـون    الملـل  بینرسد ، اما روند توسعه و تحول آن در حقوق  می گرایانه به نظر
  .آشکار است 

، یعنی مرحلۀ کمال توسـعه و تـدوین    الملل بینشدن کامل حقوق بنابراین ، جهانی 
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به کمک نهادهایی چون مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیر نخواهـد   الملل بینحقوق 
  .باشیم» جهانی الملل بینحقوق «جهانی که در آن شاهد حقوقی به نام .بود 

ل اسـبق  و نکات مطروحه توسط آقـاي پطـروس غـالی دبیـر کـ      ها در پایان، پرسش
  .کنیم می سازمان ملل متحد را مرتبط با موضوع است، بازگو

تواند سازمان ملل متحد را در اجراي وظایفش تقویت کند؟ یا  می آیا جهانی شدن -
  برعکس، آن را تضیعف خواهد کرد؟

 تواند جهانی شدن را اداره و مدیریت کند؟ می آیا سازمان ملل متحد -

 خود ایجاد کند؟  جهانی را بر اند اعتمادتو می آیا سازمان ملل متحد -

به زعم ایشان، یک مطلب واضح است و آن این که جهانی شدن به خودي خود نـه  
 .خوب است و نه بدو قضا و قدر در این که راهی ندارد

ما باید شهامت پذیرش این را داشته باشیم که جهانی شدن آن چیزي خواهد بود که 
  .به امی آن روز 31.سازیم می ما

  

  

  .غالی، پطس پطرس، پیشین 31
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  1حسن کمالی نژاد

  زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان
 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  
ه موجـب نیـروي حقـوق    آنچ. اساس وجود انسانی و همزیستی است ،حقوق بشر"
مرزي نیست، سنگري نیسـت، مـانعی نیسـت کـه     : شود، جهان شمولی آن است می بشر

سـخنرانی در  ، کوفی عنان، دبیرکل پیشین ملـل متحـد   ".حقوق بشر نتواند از آن بگذرد
آذر (دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 

1376.( 

  مقدمه
از  الملـل  بینی به عنوان دسته جدیدي از تابعان حقوق الملل بیني ها سازمانپیدایش 

بـه  و اختیارات براي آنـان،   ها اوایل سده بیستم، و واگذاري و شناسایی برخی صالحیت
صـالحیت  . را از ورود آنان در امور حاکمیتی و ملی خود نگران ساخت ها دولتتدریج 

مریکایی نسبت به مداخلـه خـارجی در مسـائل    ي آها جامعه ملل به علت نگرانی دولت

  

  

 دانشگاه تهران الملل بیندانشجوي کارشناسی ارشد حقوق  1
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محـدود بـه منـع مداخلـه در امـور داخلـی        2تحت صالحیت ملی شان، در یـک مـورد  
نیز که داراي اختیارات  این نگرانی در مورد سازمان ملل متحد 3.ي عضو گردیدها دولت

 ي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اجرایی به مراتب بیشتر نسبت به جامعهها و صالحیت
که بیان کننده اصـولی   2ماده  7بر اساس بند  ملل متحدمنشور  4.ملل بود، وجود داشت

توانـد در   نمـی  دارد سازمان می کنند، مقرر می است که سازمان و اعضایش طبق آن عمل
اموري که اساساً جزو صالحیت داخلی هر دولتی است دخالت کند، یـا اعضـا را ملـزم    

منشور قرار دهند، اما ایـن اصـل بـه اعمـال اقـدامات       کند چنین اموري را تابع مقررات
در امور  ها برخالف اصل منع مداخله دولت. کند نمی قهري طبق فصل هفتم خدشه وارد

داخلی یکدیگر که به طور صریح در منشـور ذکـر نشـده و خاسـتگاه اصـلی آن عـرف       
ی است، اصـل منـع مداخلـه سـازمان ملـل در مسـائل تحـت صـالحیت ملـی          الملل بین

ي عضو، ریشه اولیه و صریح در منشور دارد و سپس ماهیـت عرفـی بـه خـود     ها دولت
  . گرفته است
 داخلـی  امور در دولت در تعریف سنتی عبارت است از دخالت قهري یک *مداخله

، مداخلـه بـه عقیـده اپنهـایم     ٥.یک وضـعیت  شرایط تغییر یا حفظ هدف با دیگر دولت
  

  

میثاق جامعه ملل در صورت بروز اختالف بین اعضا، اگر شوراي جامعه  15ماده  8بر اساس بند  2.
 موضوع مورد اختالف از اموري است که در صالحیت ملی یک دولت عضو قرار دارد، احراز کند که

ی، در الملل بیندیوان دایمی دادگستري . تواند براي حل آن اختالف گزارش تهیه کند یا توصیه نماید نمی
ل دارد که استثناي مزبور بر صالحیت جامعه ملل به سبب حمایت از استقال می تفسیر ماده مذکور بیان

  .دول عضو در برابر دخالت جامعه ملل است
PCIJ Judgement, Case Concerning Nationality Decrees Issued in Tunis & Morocco, 
Judgement of 7 February 1923, p. 25. 
3. Brierly, J. L., “Matters of Domestic Jurisdiction”, British Year Book of International Law, 
1925, vol. 6, pp. 8 -9.  
4. Goodrich, M. L. & Hambro, E., Charter of the United Nations, Commentary & Documents, 
World Peace Founding, Boston, 1946, p. 71. 
* Intervention 
5. Oppenheim, L., International Law, 3rd edition, Longmans, London- New York, 1920, vol. 
1, no. 134, p. 221. 

ملـل از  ال بـین تالیف کالسیک راجع به حقـوق   شایان ذکر است که متن الکترونیکی کتاب فوق و صدها
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است که با قهر همراه است  **وم کلی تر دخالتنیست، بلکه قسمی از مفه دخالت ساده
اش، نـوعی  به عبارت دیگر مداخله در مفهوم سنتی 6.سازگار نیست همکاريو با مفهوم 

-شامل ممنوعیت گسـترده  منع دخالتدر نتیجه مفهوم  7.از دخالت همراه با اجبار است

ی ایـن دو  است، بـا وجـود ایـن، معمـوالً در ادبیـات حقـوق       منع مداخلهتري نسبت به 
همچنانکه در منشور نیز مقصود از منع  8.شوند می اصطالح به جاي یکدیگر به کار برده

آن مد موسع ي عضو، منع دخالت و مفهوم ها مداخله سازمان ملل در امور داخلی دولت
از اقدامات نظامی تـا   ها اصطالح مداخله در این معنا دسته وسیعی از فعالیت. نظر است

به سخن دیگر در رویکرد منشـور،   9.شود می نفوذهاي ماهرانه را شامل اعمال فشارها و
سازمان ملل به طور مطلق از مداخله در امور داخلی کشـورها، خـواه همـراه بـا قهـر و      
اقدامات نظامی باشد یا بدون آن، منع گردیده است؛ مگر در مـورد اقـداماتی کـه بـراي     

 ها گاه در رویه دولت. شود می م انجامی بر اساس فصل هفتالملل بینحفظ صلح و امنیت 
ي هـا  به عنـوان مثـال برخـی دولـت    . شود می دیدهموسع توجه صریح به این مفهوم  هم

آمریکایی در معاهدات خود هرگونه مداخله اعم از سیاسی یـا نظـامی در امـور داخلـی     

  

  

ــران، در آدرس      ــوك و دیگـــ ــدروف، بینکرشـــ ــیوس، پوفنـــ ــون گروســـ ــانی همچـــ بزرگـــ
http://www.archive.org/details/texts صورت رایگان قابل مطالعه و دریافت است به.  

** Interference 
6. Ibid., pp. 221- 222, & vol. 2, no. 50, p. 49. 

باید استفاده  ها یا دیگر واژه Interferenceیا  Interventionدر خصوص اینکه در چه مواردي از واژه 
  : بنگرید به. کرد بین حقوقدانان اختالف است

Wright, Q., "Legality of Intervention under the United Nations Charter", American Society of 
International Law Proceedings, 1957, vol. 51, p. 80. 
7. Heinze, E. A., "Humanitarian Intervention: Morality & International Law on Intolerable 
Violations of Human Rights", International Journal of Human Rights, 2004, vol. 8, no. 4, p. 
472. 
8. Wood, S. M., "The Principle of Non-Intervention in Contemprory International Law: Non-
Interference in a State's Internal Affairs Used to Be a Rule of International Law: Is It still?", A 
Summary of the Chathman House International Law Discussion Group Meeting, 28 February 
2007, p. 1. Availabla at: http://www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/download/-
/id/480/file/6567_il280207.pdf (Visit: 20, 10, 2010). 
9. Schachter, O., "Intervention & the United Nations", Stanford Journal of International 
Studies, 1968, vol. 3, p. 6.  
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اخلـه  از مدموسـع  بنابراین در ایـن نوشـتار نیـز مفهـوم      10.یکدیگر را ممنوع دانسته اند
  .منظور است
کار ویژه در منشور براي پاسداري و بازگردانی صلح و امنیـت   پیش بینیبه رغم  سازِ

کار خاصـی در مـورد   الملل بیناستفاده از زور در روابط  منعی و تضمین الملل بین ی، سازِ
شان پیش بینی نشـد  به رعایت و تضمین به رعایت حقوق بشر شهروندان ها الزام دولت

ذکر برخی مقررات کلـی نـاظر بـر تـرویج و تشـویق رعایـت حقـوق بشـر و         به  تنهاو 
به عالوه آنکه سازمان در مورد اخیر ملزم شـد تـا از    11.ي اساسی بسنده گردیدها آزادي
بـه  ). منشور 56و ماده  55ماده  3، بند 1ماده  3بند(اقدام کند  ها با دولت همکاريطریق 

کننـد یـا    مـی  بشر شهروندان خود را نقض حقوق ها ظاهر، منشور در مواردي که دولت
شوند، حـق مداخلـه    می مانع از إعمال اراده آزاد آنها براي تعیین سرنوشت سیاسی خود

حقوق  اصول و قواعدشان به رعایت سازمان ملل در امور داخلی آنان را براي وا داشتن
امـا  . دکنـ  نمـی  شان به طور صـریح شناسـایی  بشر و مردم ساالر کردن ساختار حکومت

تحوالت پس از تصویب منشور و عملکرد ارکان سازمان در اجراي منشـور و همچنـین   
دگرگونی اساسی در دو دهه اخیر سبب گردیده اند برخی قواعـد حقـوق بشـر جایگـاه     

را بدست آورند که در هیچ وضعیتی تخطـی از آنهـا جـایز     الملل بینقواعد آمره حقوق 
وکراسی نیز در عمل مورد شناسایی قـرار گرفـت و   به عالوه به تدریج حق بر دم. نیست

ی پیونـد  المللـ  بیناز سوي دیگر بین رعایت مقررات حقوق بشر و حفظ صلح و امنیت 
آید این است که با توجـه بـه    می در این خصوص، پرسش اصلی که به میان. برقرار شد

ـ     راي برتري یافتن قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر و درخواسـت جوامـع ملـی ب
ي دموکراتیک و مردم ساالر، آیا همچنان فعالیت سـازمان ملـل بـراي    ها داشتن حکومت

از طریـق   هـا  ترویج حقوق بشر و کمک به اعمال حق تعیـین سرنوشـت داخلـی ملـت    
همکـاري و بـا احتـرام بـه اصـل حاکمیـت        راهحمایت از دموکراتیزاسیون، تنها باید از 

  

  

10. Damrosch, L. F., "Politics Across Borders: Nonintervention & Nonforcible Influence over 
Domestic Affairs", American Journal of International Law, 1989, vol. 83, no. 1, p. 7.  
11. Breen, C., "The Necessity of a Role for the ECOSOC in the Maintenance of International 
Peace & Security", Journal of Conflict & Security Law, 2007, vol. 12, no. 2, p. 262. 
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و محـدود بـه   گرانه باید فقـط در چـارچوب   صورت گیرد، و اقدامات مداخله  ها دولت
که بـر   به ویژه مجمع عمومی ي اخیر سازمان مللها باشد؟ رویه سال منشور فصل هفتم

بنا گردیده است، به نظر حـاکی   الملل بینپایه گرایش در حال رشد انسان محور حقوق 
. ر استمنشو 2ماده  7از تحول در اصل منع مداخله سازمان ملل به شکل مندرج در بند

مجمـع  نوشتار حاضر در صدد آزمون این مسئله و بررسی چگونگی این تحول در رویه 
  .سازمان ملل است عمومی

 و تحـول ایـن مفهـوم    "یالمللـ  بـین حفـظ صـلح و امنیـت    " در گفتار اول به مساله
این بررسی از آن جهت ضرورت دارد کـه بـه طـور کلـی، جایگـاه مجمـع       . پردازیم می

سـپس  . ی مشـخص کنـیم  المللـ  بینمربوط به حفظ صلح و امنیت  عمومی را در مسائل
عملکرد مجمع عمومی در تضمین رعایت حقوق بشر از طریق بررسی وضـعیت نقـض   

فعالیـت ارکـان    بهدر گفتار آخر نیز  .را بررسی خواهیم کرد ها حقوق بشر توسط دولت
تعامل این  ي ومجمع عمومی براي ترویج و حمایت از مردم ساالر به ویژهسازمان ملل 

و منع مداخله در امور داخلی آنهـا خـواهیم    ها اصل احترام به حاکمیت دولت فعالیت با
  .پرداخت

  یالملل بینحفظ و بازگردانی صلح و امنیت : گفتار اول
ي آینـده  ها محفوظ داشتن نسل"طبق دیپاچه منشور، سازمان ملل متحد با تصمیم به 

به متحد کردن نیـروي خـود بـراي پاسـداري از      ، براي نیل به این هدف"از بالي جنگ
همچنین طبق ماده . ی و با تشریک مساعی پایه گذاري شده استالملل بینصلح و امنیت 

بـا وجـود نگـرش    . اسـت  "یالمللـ  بـین حفظ صـلح و امنیـت   " ، هدف اصلی سازمان1
 به حاکمیت و منع مداخله سـازمان ملـل در امـوري کـه اساسـاً در      ها وستفالیایی دولت

ی براي جامعـه  الملل بینصالحیت داخلی اعضا است، اهمیت مساله حفظ صلح و امنیت 
با چشم پوشی از بخشی از حاکمیت خود، به سازمان  ها ی سبب گردید تا دولتالملل بین

ی را بر عهـده  الملل بینبراي حفظ صلح و امنیت  *اقدامات قهريملل اجازه دهند اعمال 
  

  

* Enforcement Measures 
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  :دارد می منشور اشعار 2ماده  7م بند همانطور که گفتی. داشته باشد

دارد  نمـی  ملل متحد را مجـاز ] سازمان[هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، "
؛ لکـن  ...تا در اموري که اساساً در صالحیت داخلی هر دولت قرار دارند مداخلـه کنـد   

  ".کند نمی این اصل خدشه اي به اعمال اقدامات قهري بر اساس فصل هفتم وارد
این بند به طور صریح نـاظر بـر اصـل منـع مداخلـه سـازمان ملـل در امـور تحـت          

 12در امور داخلـی یکـدیگر،   ها است، نه اصل منع مداخله دولت ها صالحیت ملی دولت
و منـع   هـا  که به طور تلویحی از دیگر اصول منشور از جمله احترام به حاکمیت دولـت 

هـا،  داخله سازمان در امور داخلـی دولـت  مبناي قانونی م. شود می توسل به زور استنباط
منشور است و بر اساس بند فوق، دلیل چنین مداخله اي نیز تنهـا بایـد حفـظ صـلح و     

مجمـع  . ی و تا جایی باشد که براي اجراي ایـن وظیفـه ضـروري اسـت    الملل بینامنیت 
 ي عضـو، ها ي ناظر بر فعالیت سازمان در سرزمین دولتها عمومی نیز در برخی قطعنامه

اصل منع مداخله سازمان در امور داخلی اعضا تاکید  بر رعایتبه طور صریح یا ضمنی 
ي اخیر خود راجع به امـدادهاي بشردوسـتانه   ها مجمع از جمله در قطعنامه. داشته است

فوري در نتیجه بالیاي طبیعی که سبب حضور گسترده سـازمان ملـل در سـرزمین دول    
زمان مبنی بـر همکـاري بـین سـازمان و دولـت      عضو گردیده است، بر اصل و رویه سا

 آسیب دیده از فاجعـه طبیعـی و درخواسـت آن دولـت بـراي حضـور سـازمان تاکیـد        
  13.کند می

 و حـق  مبتنی بر اعمال به عمل آید یا و تقاضا درخواست بر مداخله ممکن است بنا
 ١٤.شده است، باشد و یا به صـورت خودسـرانه صـورت گیـرد     مقرر قبالً که صالحیتی

ي عضو در زمان تصویب یا ها مذکور، همراه با رضایت قبلی دولت 7اقدام مبتنی بر بند 

  

  

12. Damrosch, L. F., op. cit., p. 8.  
13. UN Docs. A/RES/64/294 (24 August 2010), preamble & Para. 2, & A/RES/64/76 (2 
February 2010), preamble & Paras. 12 -13.  

، شماره مجله حقوقی، ترجمه محمود صور اسرافیل، "هی بشردوستانالملل بینمداخله "مورژن، ژاك، . 14
  .154، ص 1377، 22
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منشـور، سـازمان مراقبـت     2مـاده   6ضمن آنکه بـر اسـاس بنـد    . الحاق به منشور است
ي غیر عضو ملل متحد، تا جایی کـه بـراي حفـظ صـلح و امنیـت      ها خواهد کرد دولت

به عبـارت دیگـر بنـد فـوق بـا      . عمل کنندی ضروري است، بر طبق این اصول الملل بین
نادیده گرفتن اصل رضایی بودن معاهدات، مبنایی را براي مداخله سازمان در اموري که 

خالف این " کند و می اند، فراهمي غیر عضو رضایت خود را به آن اعالم نکردهها دولت
ایت ی منـوط بـه رضـ   المللـ  بـین پیماید که صـالحیت یـک مرجـع     می قاعده متعارف را

   ١٥".است
 مورد بررسـی قـرار   2ماده  7در این گفتار ابتدا مفهوم صالحیت ملی مندرج در بند 

 "دارنـد  قـرار  ساً در صالحیت داخلـی هـر دولـت   اموري که اسا"گیرد تا مقصود از  می
ی و اصل منـع  الملل بینروشن گردد؛ آن گاه پس از اشاره به تحول مفهوم صلح و امنیت 

 یالملل بینه بحث در خصوص مرجع مسئول حفظ صلح و امنیت مداخله سازمان ملل، ب
  .پردازیم می

  صالحیت ملی -1
مندرج در بنـد   "اموري که اساساً در صالحیت داخلی هر دولت قرار دارند" عبارت

 16.مذکور، مشخص کننده صالحیت سازمان ملل نسبت به صالحیت اعضایش اسـت  7
ي عضـو و مصـالح   هـا  نـافع ملـی دولـت   به واقع این بند در صدد ایجـاد تعـادل بـین م   

و با منع سازمان ملل از تجاوز از مرزهاي تعیـین شـده، رابطـه میـان      17ی است،الملل بین
با اینحال معیـاري بـراي تفکیـک اینـدو ذکـر نشـده        18.کند می سازمان و اعضا را تنظیم

  

  

15. Wright, Q., op. cit., p. 85.  
16. Institut de Droit International (hereinafter IDI), La Détermination du Domaine Réservé et 
ses Effets, Session d'Aix-en-Provence (29 Avril 1954), art. 2.  

، مجله تحقیقات حقوقی، "صالحیت ملی دولتها و منشور ملل متحد"افتخار جهرمی، گودرز،  .17
  .91، ص 1375تا بهار  1374، پاییز 17و  16ي ها شماره

18. Ruth, G., "United Nations Intervention in Internal Conflicts: Iraq, Somalia, & Beyond", 
Michigan Journal of International Law, 1994, vol. 15, issue 2, p. 534.  
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ر به سخن دیگـر، د  20.و محدوده این مرزها نیز به طور دقیق قابل تعیین نیست 19است،
منشور هیچ تعریف خاصی از مفهوم صالحیت ملی وجود ندارد تا بر اساس آن مواردي 

تواند در امور مشمول  می ی،الملل بینرا که سازمان به علت نقض یا تهدید صلح و امنیت 
  .دنمداخله کند، ضابطه مند و مشخص باش ها صالحیت داخلی دولت

د شده به چه معنـا اسـت؟ از   در بند یا 21پرسش این است که مفهوم صالحیت ملی 
توان صالحیت داخلی دولت  می ،مذکوریک دیدگاه و بدون توجه به عبارت پردازي بند 

اقتدار انحصاري و استقالل یک دولـت در تنظـیم و اجـراي نظـم     : را چنین تعریف کرد
در این دیدگاه مفهوم صالحیت ملی با اسـتقالل و اراده  . حقوقی مرتبط با سرزمین خود

استقالل یک دولت بدین معنا است که آن دولـت از حـوزه   . ه دولت ارتباط داردیکجانب
تواند بـا اختیـار خـود در آن بـه وضـع و       می اي از صالحیت داخلی بهره مند است که

 الملل بینکه حقوق  هستندامور تحت صالحیت ملی نیز مسائلی  22.اجراي قانون بپردازد
بـدون دخالـت    ها نسبت به آنها را به خود دولتآنها را رها کرده، تصمیم گیري و اقدام 

در  دادگسـتري ی المللـ  بـین در همین باره، دیوان  23.نهادهاي خارجی واگذار کرده است
آنها را  الملل بینلی که حقوق دارد، مسای می بیانقضایاي بارسلونا تراکشن و احمد دیالو 

همانند مسائل راجع بـه   قرار دارند، ها به نظم در نیاورده است، در صالحیت ملی دولت

  

  

  .افتخار جهرمی، پیشین. 19
20. Ruth, G., op. cit. 

  : براي مطالعه تفصیلی در این خصوص نگاه کنید به. 21
Akehurst, M., "Jurisdiction in International Law", British Year Book of International Law, 
1973, vol. 46.  
22. Wright, Q., op. cit., p. 79. 
23. Pollux, "Domestic Jurisdiction", Nordisk Tidsskrift for International Ret, 1946, vol. 17, p. 
13. 

ي معتبر حقوق ها الزم به یادآوري است که نویسنده یاد شده به رغم آنکه داراي مقاالت متعدد در نشریه
را براي خود برگزیده  "Pollux"ده و نام مستعار است، از ذکر هویت واقعی خود امتناع نمو الملل بین

  :نگاه کنید به. است "Edvard Hambro"برخی حقوقدانان عقیده دارند نام حقیقی وي، . است
Kammerhofer, J., Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective, Routlege, New 
York, 2011, P. 92, footnote 31.  
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 علیـه  و در نظـامی  شـبه  و نظـامی  هايفعالیت پرونده در 24.ي تجاريها تشکیل شرکت
 قـرار  آن انحصـاري  صـالحیت  در دولـت  یک داخلی سیاست" :گوید می هم نیکاراگوا

 ایـن  از دولتـی  هر. نکند نقض را الملل بین حقوق از ناشی تعهد هیچ که شرطی به دارد،
 انتخـاب  را خود اجتماعی و اقتصادي سیاسی، يها نظام که است رداربرخو بنیادین حق

ک دولـت را  نیز امـور در صـالحیت ملـی یـ     الملل بینانستیتوي حقوق  25".کند اجرا و
براي آن دولت تعهدي نسبت به آنهـا ایجـاد نکـرده     الملل بینداند که حقوق  می مسائلی

کنـد   مـی  ق صالحیت ملـی را بیـان  بر اساس این دیدگاه که مفهوم مضی واقعدر  26.باشد
 هـا  امور تحت صالحیت ملی، مسائلی هستند که مقـررات تنظـیم کننـده روابـط دولـت     

  .ناظر به آنها نیست به هیچ وجه ،)یالملل بینمقررات معاهده اي و عرف (
در این باره نماینـده  . به ظاهر با این دیدگاه سازگار نیست 7لکن عبارت پردازي بند 

  

  

24. ICJ Judgements, Case Concerning Barcelona Traction, Light and Power Company, 
Limited (Belgium v. Spain), Second Phase, Judgment of 5 February 1970, pp. 33-34, & Case 
Concerning Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of Congo), 
Judgment of 30 November 2010, para. 104. 
25. ICJ Judgement, Case Concerning Military & Paramilitary Activities in & against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgement of 27 June 1986, para. 258.  

رد که اگر موضوعی در اصل بی ارتباط با گی می دیوان همچنین در رأي فالت قاره دریاي اژه نتیجه
آن را به نظم در نیاورده باشد، در صالحیت داخلی دولت  الملل بینباشد و حقوق  الملل بینحقوق 

تعهداتی را بپذیرد،  ها است، اما در صورتی که دولت مربوط نسبت به آن مساله در برابر دیگر دولت
گوید تفسیر  می در قضیه تفسیر معاهدات صلح هم. توان آن را در صالحیت داخلی دانست نمی دیگر

ی دیگر موضوعی اساساً در صالحیت داخلی یک دولت نیست، بلکه در قلمرو الملل بینیک معاهده 
  .گیرد می قرار الملل بینحقوق 

ICJ Judgements, Case Concerning Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey ), 
Judgement of 19 December 1978, para. 59, & Case Concerning Interpretation of Peace 
Treaties with Bulgaria, Hungary & Romania, Judgement of 30 March 1950, pp. 70- 71. 

ی هم در قضیه احکام تابعیت در تونس و مراکش در خصوص مسائل الملل بیندیوان دایمی دادگستري  
دارد که مسائلی هستند که اگرچه ممکن است با منافع  می داخلی یک دولت بیانانحصاراً در صالحیت 

شوند و در  نمی به نظم در آورده الملل بینبیش از یک دولت مرتبط باشند، اما در اصل توسط حقوق 
  .مورد این مسائل دولت مربوط تنها تصمیم گیرنده است

PCIJ Judgement, op. cit., pp. 23- 24. 
26. IDI. op. cit., art. premier.  
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 بنـد مزبـور از واژه  : کند می ر هنگام مذاکرات کنفرانس سانفرانسیکو بیاندایاالت متحد 
که در کنفرانس دامبارتون اُوکس پیشنهاد  "انحصارا"کند، نه از واژه  می استفاده "اساساً"

بر ایـن   27.کند می تري بر مداخله سازمان ملل واردشده بود، در نتیجه ممنوعیت گسترده
بت بـه آنهـا صـالحیت    ز مداخله در اموري کـه اعضـا نسـ   سازمان ملل نه تنها ا ،اساس

گردد، بلکه از دخالت در اموري نیز نـاتوان اسـت کـه مقـررات      می منع انحصاري دارند
و حقوق داخلی به طور مشترك بر آنها ناظر است، اما حکومـت نظـام    الملل بینحقوق 

ترده اي بـر  وضع چنین ممنوعیت گسـ . تر استحقوقی داخلی اعضا نسبت به آنها قوي
ــه پیشــنهاد قــدرت  ــزرگ در کنفــرانس صــالحیت ســازمان ملــل در واکــنش ب هــاي ب

شـان  تر را نسبت به تعدي سازمان به حاکمیـت ي ضعیفها سانفرانسیسکو بود که دولت
مذکور پیشـنهاد   7ي بزرگ در پیش نویس بند ها چرا که قدرت. در آینده نگران ساخت

صالحیت داشته باشد، اگرچـه مربـوط    ها اختالف کردند سازمان ملل براي ارائه راه حل
   28.قرار دارند ها به مسائلی باشد که در صالحیت ملی دولت

و بستگی به توسعه حقـوق   29با این همه، صالحیت ملی مفهومی است انعطاف پذیر
دیـوان   .بنابراین همواره دامنه آن در حال تغییر و محدود شـدن اسـت   30.دارد الملل بین

اینکـه آیـا مسـاله اي در    : دارد مـی  ی هـم در ایـن بـاره بیـان    الملل بیني دایمی دادگستر
ی المللـ  بـین صالحیت داخلی دولت است، امري نسبی است و بستگی به توسعه روابـط  

مشخص نبودن مرز صالحیت ملـی سـبب شـده اسـت سـازمان ملـل از زمـان         31.دارد
ز صـالحیت  اش، همواره در صدد افـزایش صـالحیت خـود بـا هزینـه کـردن ا      تاسیس

در رابطه بین سازمان ملل و اعضاء، اتخاذ تصمیم نسبت به اینکـه آیـا    32.اعضایش باشد
ي سیاسـی  ها یک موضوع در صالحیت ملی است یا در صالحیت سازمان، توسط ارگان

  

  

27. Pollux, op. cit., p. 21.  
28. Ibid., p. 18.  
29. Ruth, G., op. cit., p. 524.  
30. IDI, op. cit., art. premier. 
31. PCIJ Judgement, op. cit., p. 24. 
32. Ruth, G., op. cit.  
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توان به طور دقیق  نمی و 33شود می سازمان همانند مجمع عمومی و شوراي امنیت انجام
  . ضو و اختیارات و وظایف سازمان ملل را مشخص کردي عها مرز صالحیت ملی دولت

  34یالملل بینمفهوم نقض یا تهدید صلح و امنیت  -2
 داخلـی  امـور  در تواند می است که ملل سازمان انحصاراً معاصر الملل بین حقوق در
 تجاوزکارانـه  اقـدامات  و صـلح  نقـض  صـلح،  تهدیـد  اقدام در مقابـل  هدف با ها دولت

ی المللـ  بـین نحال همانند مفهوم صالحیت ملی، مفهوم صلح و امنیت با ای 35.کند مداخله
در منشور تعریف نگردیده است تا به طور دقیق چارچوب فعالیـت سـازمان را در ایـن    

به طور سنتی صلح را به فقدان مخاصمه بین الدولی یا مداخله نظـامی  . مورد ترسیم کند
. ی استالملل بینمخاصمه مسلحانه و مصداق سنتی تهدید یا نقض آن،  36تعبیر کرده اند

ی نیسـت، بلکـه تـالش بـراي     المللـ  بینوظیفه اصلی سازمان ملل تنها پاسداري از صلح 
ی نیز از وظایف اصلی آن اسـت کـه در معنـاي دقیـق     الملل بینحفظ یا بازگردانی امنیت 

از بـین رفـتن یـا تهدیـد امنیـت      . کلمه داراي مفهومی گسترده تر از حفظ صـلح اسـت  
ی را به هم ریـزد یـا بـه    الملل بینی، هر وضعیت یا اقدامی است که نظم عمومی الملل بین

ی المللـ  بـین گردد که نقض یا تهدیـد صـلح    می مخاطره اندازد و از جمله شامل مواردي
ي خود به طور معمول تفکیکی بین ها با اینحال شوراي امنیت در قطعنامه. شود می تلقی

  

  

33. Ibid., p. 535.  
ی الملل بینملل در پاسداري و بازگردانی صلح وامنیت در اینجا ارزیابی نخواهد شد که آیا سازمان . 34

براي مطالعه در . شود می ی بیانالملل بینموفق عمل کرده است یا خیر، بلکه صرفاً مفهوم صلح و امنیت 
  : این باره بنگرید به

Alvarez, J. E., "Judging the Security Council", American Journal of International Law, 1996, 
vol. 90, issue 1, & Cox, B., "United Nations Security Council Reform: Collected Proposals & 
Possible Consequences", South Carolina Journal of International Law & Business, 2009, vol. 
6, issue 1. 
35. Enabulele, A. O., "Humanitarian Intervention & Territorial Sovereingty: The Delimma of 
Tow Strange Bedfellows", International Journal of Human Rights, 2010, vol. 14, no. 3, p. 
411. 
36. Poltak, C., "Humanitarian Intervention: A Contemporary Interpretation of the Charter of 
the United Nations", University of Toronto Faculty of Law Review, 2002, vol. 60, issue. 2, p. 
26.  
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   37.کند می ه آنها را در کنار یکدیگر ذکراین دو قائل نشده است و هموار
 اساسـی  تغییـرات  بـا  به امروز تا سرد جنگ پایان از یالملل بینمفهوم صلح و امنیت 

تهدیدهاي جدیـد   39.است داده رخ تحوالتی مداخله نیز توجیه در و 38است بوده همراه
 صلح، هم دربردارنده بازیگران جدیـد و هـم اقـدامات جدیـد اسـت و باعـث گردیـده       

کـالم منشـور در    40.از تهدید به صلح را اتخاذ کنـد موسع شوراي امنیت مفهومی بسیار 
ی آگاهانه مبهم گذاشته شده است و این ابهـام  الملل بینمورد مفهوم نقض صلح و امنیت 

به شوراي امنیت صالحیت وسیعی در تعیین وجـود تهدیـد یـا نقـض صـلح و امنیـت       
مروزه ممکن اسـت بـه عنـوان تهدیـد صـلح تلقـی       از مسائلی که ا 41.دهد می یالملل بین

، عالقـه اي  هـا  ملـل تـا مـدت    در واقع سازمان. گردد، مخاصمات مسلحانه داخلی است
زیرا با توجه به منع نشدن ایـن دسـته از    .داد نمی براي ورود به مخاصمات داخلی نشان

لـت در  مخاصمات در منشور، هر نوع توجه سازمان به آنها، ممکـن بـود بـه منزلـه دخا    
 هـا  منشور اساساً در صالحیت انحصاري دولـت  2ماده  7اموري تلقی شود که طبق بند 

ی از رعایت نشدن قواعد حقوق بشردوستانه در الملل بیناما نگرانی جامعه  42.قرار دارند
 43.مخاصمات داخلی، سبب عطف توجه سازمان بـه ایـن دسـته از مخاصـمات گردیـد     

  

  

  : از جمله نگاه کنید به. 37
UN Docs. S/RES/1373 (28 September 2001), preamble, S/RES/1846 (2 December 2008), 
preamble, S/RES/1928 (7 June 2010), preamble & S/RES/1963 (20 December 2010), 
preamble. 
38. Leininger, J., "Democracy & UN Peace-Keeping-Conflict Resolution through State-
Building & Democracy Promotion in Haiti", Max Planck Yearbook of United Nations Law, 
2006, vol. 10, p. 467.  
39. Kreide, R., "Preventing Military Humanitarian Intervention? John Rawls & Jürgen 
Habermas on a Just Global Order", German Law Journal, 2009, vol. 10, no. 10, p. 95.  
40. Wellens, K., "The UN Security Council & New Threats to the Peace: Back to the Future", 
Journal of Conflict & Security Law, 2003, vol. 8, no. 1, p. 16.  
41. Jama, L. L., "Humanitarian Intervention: An Examination of the United Nations' Role in 
the Modern Age of Civil Conflicts", Florida Journal of International Law, Fall 1998 -Spring 
2002, vol. 12, issue 3, p. 523.  

 بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، الملل بینحقوق ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیرحسین، . 42
 .64-65، صص 1387تهران، میزان، 

43. Cullen, A., The Concept of Non-International Armed Conflict in International 
Humanitarian Law, Cambridge University Press, New York, 2010, pp. 7- 8.  
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ي امنیت در معدود مواردي مخاصـمات داخلـی را   اگرچه در دوره جنگ سرد نیز شورا
 45از حفظ صلحموسع لکن نمود واقعی فرآیند تفسیر  44تهدیدي براي صلح دانسته بود،

و  1990را باید همزمان با بروز و رشد ناگهانی مخاصـمات مسـلحانه داخلـی در دهـه     
 تلقی قانونی براي منشور چارچوب دراگرچه . نقض گسترده حقوق بشردوستانه دانست

 انسـان ولی جایگاه  46باشد، بشردوستانه مداخله، که هدف از نیست نیازي مداخله کردن
سبب گردیده است بین رعایت حقوق بشردوسـتانه در مخاصـمات    الملل بیندر حقوق 

با اینحال هر نوع . ی پیوند ناگسستنی برقرار گرددالملل بینداخلی با حفظ صلح و امنیت 
بلکه آن گونه اي که همراه بـا قربـانی   . ن تهدید صلح دانستتوا نمی مخاصمه داخلی را

  

  

  .69ممتاز، پیشین، ص . 44
به عقیده . دانند می ی نویسندگان تفسیر موسع شوراي امنیت از اختیاراتش را بر خالف منشوربرخ. 45

ي ها آنان با توجه به اوضاع و احوالی که منجر به ایجاد منشور گردید، تمرکز منشور بر روي جنگ
کننده صلح یی که امروزه تهدید ها و دیگر وضعیت[ي داخلی ها توان آن را با جنگ نمی ی بود والملل بین

زیرا براي تهیه کنندگان منشور تنها چنین جنگی موجب نگرانی بود . انطباق داد] شوند می و امنیت تلقی
منشور یک ممنوعیت  2ماده  7بنابراین بند . آن به خوبی نمایان است 1و این از مقدمه منشور و ماده 

مسائلی که امروزه شوراي  و دیگر[گسترده بر مداخله سازمان ملل در مخاصمات مسلحانه داخلی 
  :بنگرید به. کند می ، وضع]امنیت و مجمع عمومی آنها را در دستور کار خود قرار داده اند

De Bracton, H., "International Law, The United Ntions, & Intervention in Civil Conflicts", 
Suffolk Transnational Law Review, 1995, vol. 19, pp. 125, 127, 128 & 134. 

در ماده یاد شده که از  "هر"به کار بردن واژه . منشور سازگار نیست 39چنین دیدگاهی با ظاهر ماده 
الفاظ مفید معناي عموم است، به خوبی گویاي آن است که تدوین کننده گان منشور بر آن بوده اند تا 

رات و تهدیدهاي فرا روي جامعه را به تحول خط "یالملل بینصلح و امنیت "تعیین محتواي مفهوم 
مجاز به مداخله در امور  2ماده  7در نتیجه مواردي را که سازمان بر اساس بند . ی بسپارندالملل بین

ی، در الملل بیناست نیز با توجه به توسعه مصادیقِ نقض و تهدید علیه صلح و امنیت  ها داخلی دولت
قرار نگرفته  ها ر موارد محدود، مورد مخالفت دولتحال تحول هستند و چنین تفسیري از منشور مگر د

  .است
46. Gregg, W. R., About Face? The United States & The United Nations, Lynne Rienner, 
London, 1993, Cited by; Heinze, E. A., op. cit., p. 473.  
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   47.شود می شدن گسترده و تلفات وسیع انسانی باشد، تهدید تلقی
نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در مخاصمات داخلی، سبب حضور گسترده 
سازمان ملل در سرزمین اعضا و اتخاذ تدابیر متعـدد بـراي ریشـه کنـی و پیشـگیري از      

صلح پس از خـتم   )تحکیم( ایجاد يها عملیاتمجدد مخاصمات داخلی در قالب وقوع 
ي ایجاد صلح پس از خـتم مخاصـمه شـامل طیـف     ها عملیات. گردیده است *مخاصمه

 **، رفـع فقـر، دموکراتیزاسـیون،   هـا  زیرسـاخت  بازسـازي  هماننـد  ها وسیعی از فعالیت
به رغم گسترش  48.گردد می کمک به تشکیل دولت انتخابات، اداره سرزمین وبرگزاري 

، حضور سازمان ملل در سرزمین اعضا براي اجرایی کردن تدابیر پس از خـتم مخاصـمه  
ي عضو، به خطر افتـادن  ها همچنان معیار قانونی براي حضور سازمان در سرزمین دولت

و  قلمرو در مسائلی چه کند می امنیت تعیین در این موارد شوراي. ی استالملل بینصلح 
براي حفـظ یـا    ها و چه نوع فعالیت 49آیند می صادیق مفهوم صلح و امنیت به شماراز م

اما واقعیت این است که شوراي امنیت بـراي  . ی الزم استالملل بیناعاده صلح و امنیت 
ي عضو نیازمند داشـتن  ها اقدامات خود و تجویز حضور سازمان ملل در سرزمین دولت

از دیدگاه یکـی از نویسـندگان، بـا    . ار نیستو از صالحیت مطلق برخورد 50دلیل است
، صـالحیت مداخلـه در   الملـل  بـین توجه به منع نشدن مخاصـمات داخلـی در حقـوق    

مخاصمات داخلی و اقدامات پس از آن را در صورتی دارد که منتهی به به خطر افتـادن  
  51.ی گردندالملل بینصلح و ثبات 

و مـرتبط   1990شـر در دهـه   ي شدید حقوق بشردوستانه و حقوق بها فزونی نقض
  

  

47. Wellens, K., op. cit., p. 22.  
* Post-Conflict Peace-Building Operations 
** Democratization 

  : به عنوان مثال نگاه کنید به. 48
Resolutions on the Situation in Côte d’Ivoire, UN Docs. S/RES/1609 (24 June 2005) & 
S/RES/1911 (28 January 2010). 
49. Macklem, P., "Humanitarian Intervention & the Distribution of Sovereignty in 
International Law", Ethics & International Affairs, 2008, vol. 22, no. 4, p. 386.  
50. Wellens, K., op. cit., p. 16.  
51. Jama, L. L., op. cit., p. 524.  
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 »مسئولیت حمایت«دانستن آن با حفظ صلح، سبب پیدایش مفهوم در حال نهادینه شدن 
بر اساس مفهوم مسئولیت حمایت، در صـورتی کـه دولـت مربـوط از انجـام       52.گردید

مسئولیت خود در جلوگیري از ارتکاب جنایات ضد بشریت، ژنوسید، پاکسازي قـومی  
اش ناتوان باشد یا تمایل به آن نداشـته باشـد، مسـئولیت    جمعیتو جنایات جنگی علیه 
ی است تا از طریق شوراي امنیت بـراي حمایـت از آنهـا    الملل بینثانوي بر عهده جامعه 

 مداخله شـوراي  براي مناسب حقوقی پایه 2 ماده 7بند  در این راستا استثناي. اقدام کند
 امنیـت  و صـلح  کننـده  تهدیـد  بشر حقوق شدید و گسترده نقض که هنگامی در امنیت

و مداخلـه شـوراي امنیـت یـا تجـویز مداخلـه بـراي         53کند می فراهم باشند، یالملل بین
، نه تنها قابل پذیرش و رواست، بلکه ملزم و موظف شروطحمایت از انسانیت با برخی 

توان صدور قطعنامه  می اجراي مسئولیت حمایت را مصادیقتازه ترین از  54.به آن است
مبنی بر احتمال وقـوع   55هاییشوراي امنیت دانست که در پی گزارش 2011ژانویه  19

  

  

  : براي مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به. 52
Report of the International Commission on Intervention & State Sovereignty (ICISS), "The 
Responsibility to Protect" (2001). Available at: www.iciss.gc.ca (Visit: 31, 7, 2010).  

، پایان نامه مسئولیت به حمایت در چهارچوب امنیت جمعیعرب اسدي، شیما، : همچنین بنگرید به
  .1389، دانشگاه تهران، الملل بینارشد حقوق کارشناسی 

53. Heinze, E. A., op. cit., p. 473. 
54. Peters, A., "Humanity as the A & Ω of Sovereignty", European Journal of International 
Law, 2009, vol. 20, no. 3, p. 515.  

سازمان ملل راجع به جلوگیري از  در این خصوص نگاه کنید به سخنان مشاوران ویژه دبیرکل. 55
  : ژنوساید و راجع به مسئولیت حمایت

Statements Attributed to UN Secretary-General’s Special Advisers on the Prevention of 
Genocide & the Responsibility to Protect on the Situation in Côte d’ Ivoire (Issued 29 
December, 2010), Available at: 
http://www.un.org/preventgenocide/adviser/pdf/Special%20Advisers%27%20Statement%20o
n%20Cote%20d%27Ivoire,%2029%20.12.2010.pdf (Visit: 20, 1, 2011). 

  : همچنین بنگرید به سخنان مشاوران مذکور پس از تصویب قطعنامه فوق االشاره
Statements Attributed to the UN Secretary-General’s Special Advisers on the Prevention of 
Genocide & the Responsibility to Protect on the Situation in Côte d’Ivoire (Issued 19 January, 
2011), Available at: 
http://www.un.org/preventgenocide/adviser/pdf/OSAPG,%20Special%20Advisers%20Statem
ent%20on%20Cote%20d%27Ivoire,%2019%20Jan%202011.pdf (Visit: 20, 1, 2011). 
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شـورا بـراي   . ژنوسید، جنایات علیه بشریت و جرایم جنگی در ساحل عاج صـادر شـد  
جلوگیري از وقوع احتمالی جنایات مذکور، اقدام به افزایش و نقـل و انتقـال نیروهـاي    

چنـین خواسـتار منـع سـریع دسترسـی      پاسدار صلح مستقر در ساحل عـاج کـرد و هم  
ي ترویج کننده خشونت و سخنان تنفرآمیز در بـین مـردم از در اختیـار داشـتن     ها گروه
رسـد از   می ي شوراي امنیت در مورد وضعیت لیبی، به نظرها قطعنامه 56.گردید ها رسانه

فوریـه   26شـورا در قطعنامـه   . دیگر موارد عملی کردن دکترین مسئولیت حمایت است
با یادآوري اینکه مسئولیت اولیه حمایت از مردم لیبـی بـر عهـده دولـت مربـوط       2011

است، براي حمایت از آنان در مقابل خشونت، اقدام به وضع تدابیر الـزام آور از جملـه   
ي تسـلیحاتی، مـالی و   هـا  ی و تحـریم المللـ  بـین ارجاع وضعیت لیبی به دیـوان کیفـري   

ادیـه اروپـایی، اتحادیـه آفریقـایی و اتحادیـه      همچنین با حمایـت اتح  57.مسافرتی نمود
 59.را بر فراز لیبـی ایجـاد کـرد    "منطقه پرواز ممنوع"، 1973با تصویب قطعنامه  58عرب

مجمع عمومی نیز همسو با شوراي امنیت، عضویت دولت لیبـی را در شـوراي حقـوق    
  60.بشر به حال تعلیق در آورد

در گذشته، . ی هستندالملل بینومی ی دو عنصر اساسی نظم عمالملل بینصلح و امنیت 
  

  

56. Resolution on the Situation in Cote d'Ivoire, UN Doc. S/RES/1967 (19 January 2011), 
Paras. 1-10.  
57. Resolution on the Peace & Security in Africa, UN Doc. S/RES/1970 (26 February 2011). 

یی را علیه دولت لیبی و مقامات آن وضع ها در حمایت از اقدام شوراي امنیت، اتحادیه اروپایی تحریم
کرد و اتحادیه عرب هم براي اولین بار عضویت دولت لیبی را به علت نقض شدید حقوق بشر به حال 

  .تعلیق در آورد
European Voice, EU Adopts Libya Sanctions (28 Fabrurary 2011), Available at: 
http://www.europeanvoice.com/article/2011/february/eu-to-impose-sanctions-on-
libya/70386.aspx, Reuters, EU Adds Libyan Fund, Cenbank to Sanctions List (10 March 
2011). Available at: http://www.reuters.com/article/2011/03/10/libya-eu-sanctions-
idUSBRU01135320110310 (Visit: 6, 4, 2011). UN News Centre, Ban Strongly Condemns 
Qadhafi’s Actions against Protesters, Calls for Punishment (23 February 2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37599&Cr=Libya&Cr1= (Visit: 10, 3, 
2011). 
58. Security Council 6498th Meeting (17 March 2011), UN Doc. SC/10200.  
59. Resolution on the Situation in Lybia, UN Doc. S/RES/1973 (17 March 2011), paras. 6- 12. 
60. Resolution on the Suspension of the Rights of Membership of the Libyan Arab Jamahiriya 
in the Human Rights Council, UN Doc. A/RES/65/265 (3 March 2011), para. 1.  
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. یالملل بینی متمرکز بود، تا پاسداري از امنیت الملل بینتوجه سازمان ملل بر حفظ صلح 
مفهوم صلح،  بهجدید عالوه بر تحول در نگرش  تهدیدهايپایان جنگ سرد و پیدایش 

منیـت  ی را نیـز در پـی داشـت و شـوراي ا    المللـ  بـین توجه سازمان ملل به مقوله امنیت 
ی تلقـی  المللـ  بـین تهدید علیه امنیـت   ي غیر نظامی نیز ممکن استدریافت که تهدیدها

ایـن   63.گردیـد  62تهدیدهاي جدید سبب پیدایش مفهوم جدید امنیـت انسـانی   61.شوند
 64.دکترین در صدد تغییر رویکرد سنتی امنیت از امنیت دولت به امنیـت بشـریت اسـت   

در مفهـوم  . و تهدیـدها اسـت   خطرهـا مقابـل  هدف آن، حمایت از امنیت نسل بشر در 
ي هـا  ، فقر و بیمـاري جهانی امن تر؛ مسئولیت مشترك ماامنیت انسانی است که گزارش 

ایـن   بنابر 65.زند می ي محیط زیستی را با صلح و امنیت جمعی پیوندها مسري و چالش
کـه فاقـد جنبـه     داخلـی  يهـا  دیدگاه عالوه بر مخاصمات داخلی، برخی دیگر وضعیت

 66.شـوند  تلقـی  یالمللـ  بین امنیت و کننده صلح تهدید است ممکن خصمانه هستند، نیز
براي اولین بار گزارش مذکور به طور رسمی پیشنهاد کرد دامنه صالحیت شوراي امنیت 

 انطبـاق  حـال  در ملل هم و سازمان 67در پاسخ به تهدیدهاي امنیتی جهانی افزایش یابد
   68.است تحوالت این با خود دادن

قبل از تهیه گزارش یاد شده، در پـیش   حتاچنین رویه اي را  ي امنیتدر عمل شورا

  

  

61. Sindico, F., "Climate Change: A Security (Council) issue ?", Carbon & Climate Law 
Review, 2007, vol. 1, p. 30.  

  :به. ك.براي مطالعه در مورد تاریخچه و بحث انتقادي در این خصوص ر. 62
Bosold, D. & von Bredow, W., “Human Security: A Radical or Rhetorical Shift in Canada's 
Foreign Policy?”, International Journal, 2006, vol. 61, issue 4, & Oberleitner, G., "Human 
Security: A Challenge to International Law?", Global Governance, 2005, vol. 11, issue 2. 
63. Leininger, J., op. cit., p. 467.  
64. Newman, D., "A Human Security Council? Applying a "Human Security" Agenda to 
Security Council Reform", Ottawa Law Review, 2000, vol. 31, issue 2, p. 216.  
65. Report of the Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenges & Change; A 
more Secure World: Our Shared Responsibility (2004), Paras. 44-73.  
66. Leininger, J., op. cit., p. 467.  
67. Wolf, J., "Responses to Non-Military Threats: Environment, Disease, & Technology", in 
Danchin, P. G. & Fischer, H., United Nations Reform & the New Collective Security, 
Cambridge University Press, New York, 2010, p. 173. 
68. Leininger, J., op. cit., p. 467.  
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از موسـع  شـورا بـا تفسـیر     هـم به عبارت دیگر در دهه اول قرن بیست و یکـم  . گرفت
. ی گسـترش داده اسـت  المللـ  بینمنشور، صالحیت خود را در زمینه پاسداري از امنیت 

یت خود، کم اهمیت شدن اصل منع مداخلـه  شوراي امنیت از صالحموسع الزمه تفسیر 
زیرا این تفسیر شامل طیف وسیعی از مسائل . است ها سازمان ملل در امور داخلی دولت

ي مسري مانند ایـدز تـا مبـارزه بـا دزدي     ها از مقابله با تغییرات آب و هوایی و بیماري
زدي دریـایی  ي متعدد خـود اقـدامات د  ها شورا در قطعنامه. شود می دریایی و تروریسم

 69داند می یالملل بیناطراف سواحل سومالی و تروریسم را موجب تهدید صلح و امنیت 
کنـد در   مـی  را مکلف ها و با توسل به اختیارات خود ناشی از فصل هفتم منشور، دولت

نظام حقوقی داخلی خود، اقدامات دزدي دریایی و تروریسم را جـرم انگـاري و مـورد    
در  هـا  شورا با ورود به صالحیت انحصاري دولـت  واقع،در  70.تعقیب کیفري قرار دهند

 براي مقابله بادهد اقدامات خاصی را  می ي قضایی و قانونگذاري، به آنها دستورها زمینه
همچنین شـوراي امنیـت در   . دزدي دریایی و تروریسم در نظام داخلی شان انجام دهند

فتم منشور، بـه طـور عملـی در    از صالحیت خود ناشی از فصل هموسع راستاي تفسیر 
را در دستور  71یالملل بینموضوع ایدز به عنوان تهدیدي براي صلح و امنیت  2000سال 

نیز مساله ارتباط بین انرژي، امنیت و  2007آوریل  17و در اجالس  72کار خود قرار داد
نیـز عوامـل اقتصـادي و     2011فوریـه   11در نشست  73.تغییرات اقلیمی را بررسی کرد

  74.تماعی مخاصمات داخلی از جمله فقر و توسعه نیافتگی را مورد توجه قرار داداج

  

  

  :از جمله نگاه کنید به. 69
Resolutions on the Situation in Somalia, UN Docs. S/RES/1950 (23 November 2010), 
preamble, & Threats to International Peace & Security Caused by Terrorist Acts, 
S/RES/1963 (20 December 2010), preamble. 
70. UN Docs. S/RES/1950, Paras. 12- 13, & S/RES/1963, preamble. 
71. Resolution on the Responsibility of the Security Council in the Maintenance of 
International Peace & Security: HIV/AIDS & International Peacekeeping Operations. UN 
Doc. S/RES/1308 (17 July 2000). 
72. Sindico, F., op. cit., p. 30. 
73. Security Council 5663rd Meeting (17 April 2007). UN Doc. SC/9000. 
74 .Security Council 6479th Meeting (11 February 2011). UN Doc. SC/10172. 
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  یالملل بینمرجع مسئول حفظ صلح و امنیت  -3
منشور به طور صریح مسئولیت اولیـه اجـراي وظیفـه مداخلـه سـازمان ملـل بـراي        

بند (ی را به عهده شورا امنیت سپرده است الملل بینپاسداري یا بازگردانی صلح و امنیت 
به رغم اینکه سازمان ملـل بـا هـدف سـاختن     ). 24ماده  1بند و 11ماده  2، بند2ماده  7

اما از همان ابتدا شـوراي   75ی متولد شد،الملل بینبناي هنجاري جدید و جامع در روابط 
و عملکـرد آن، در اجـراي    هـا  امنیت به علت سلطه منافع اعضاي دایم بر تصمیم گیـري 

ی الملل بیناز جنگ دوم جهانی در زمینه حفظ صلح و امنیت  موثر نظم تدوین شده پس
، همچنـان در  هـا  به رغم برخی موفقیت 1990پس از تجدید فعالیت در دهه . ناکام ماند

. موارد متعدد از اتخاذ اقدامات موثر از جمله مداخله در مـوارد ضـروري نـاتوان اسـت    
ي اخیـر  هـا  ی در سـال المللـ  بیني نقض صلح و امنیت ها کارنامه شورا در قبال وضعیت

روزه غـزه و درگیـري چنـد     22روسیه، جنـگ   -گرجستان 2008مخاصمه سال  همانند
به . رسد می ي اساسی در این زمینه به نظرها موید نارسایی 2010روزه دو کره در نوامبر 

تعبیر یکی از نویسندگان، مخاصمه گرجستان نمونه آشکار وضعیت غامض موجـود در  
حاکم بر کاربرد زور و مداخله است که بیش از پیش ناکارآیی شـوراي   للالم بینحقوق 

   76.دهد می امنیت را در این زمینه نشان
کار پیش بینی شده در  ی،المللـ  بـین امنیـت   و صلح حفظ براي منشور از آنجا که سازِ

ي خـود  هـا  شورا براي اجرایی کردن مداخله 77کند، نمی ارائه کارا و دوام قابل استراتژي
 نشسـت جهـانی   دستاورد سند 78.است آورده روي اي منطقه يها سازمان با همکاري به

  

  

75. Musiani, F., "War, Security, & Humanitarian Intervention in the United Nations Reform 
Agenda", Peace & Conflict Review, 2008, vol. 3, issue 1, p. 6.  
76. Ibid., p. 1.  
77. Levitt, J. I., "Pro-Democratic Intervention in Africa", Wisconsin International Law 
Journal, 2006-2007, vol. 24, no. 3, p. 786.  
78. Badmus, I. A. & Ogunmola, D., "Towards Rebuilding a Failed State: The United Nations 
Intervention in the Post-Civil War Sierra Leone", Journal of Alternative Perspectives in the 
Social Sciences, 2009, vol. 1, no. 3, p. 731.  

ي منطقه اي در اجراي ها نقش سازمانصباحی، برزو، : براي مطالعه بیشتر در این باره رجوع کنید به
  .1379ملل، دانشگاه تهران، ال بین، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق ي شوراي امنیتها قطعنامه



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  72

کنـد   می تاکید اي منطقه يها سازمان توسط یالملل بینامنیت  و صلح حفظ اجراي نیز بر
در  79.کند می تشویق دایم همکاري جهت آنها با نامه موافقت انعقاد به ملل را سازمان و

 ملل سازمان بین اخیراً که است دوفاکتویی ارتباط دهندهجهانی نشان  دستاورد سند واقع
 دارد؛ تکمیلـی  ملل نقش سازمان ارتباط این در است و یافته توسعه ايمنطقه نهادهاي و

 هماهنـگ  نقـش  یـک  بـه  آنها، بر و فرمانبرداري مرئوسی رابطه تحمیل جاي سازمان به
ي هـا  متعـدد دولـت  همچنین این همکـاري در حـل مسـائل     80.است آورده روي کننده

  .ي اخیر به خوبی نمایان استها آفریقایی در سال
باید یادآوري کنیم که از کار افتادن شوراي امنیت در نتیجه وتوهـاي پیـاپی اعضـاي    

دو کره، سبب شد مجمع عمومی با توسل به صالحیت عـام   1950دایم در هنگام جنگ 
 10ی کـه مـاده   صالحیت عام با. را به تصویب برساند 81خود قطعنامه اتحاد براي صلح

همـان صـالحیت شـوراي     ها تواند با برخی محدودیت می کند، می منشور به مجمع اعطا
بر اساس رویه اي کـه قطعنامـه مـذکور پایـه گـذاري نمـود در        82.امنیت را داشته باشد

صورتی که شوراي امنیت به سبب اعمـال حـق وتـوي اعضـاي دایـم از انجـام تـدابیر        
تواند صالحیت ثانوي خود را در مقابله با نقض  می د، مجمع عمومیضروري ناتوان باش

در  84.و براي حفظ امنیـت جمعـی مداخلـه کنـد     83ی اعمال کندالملل بینصلح و امنیت 
ی دادگستري در قضـایاي دیـوار حائـل و اعالمیـه     الملل بینتایید این رویه مجمع، دیوان 
وراي امنیت در خصوص صـلح و  دارد که صالحیت ش می یکجانبه استقالل کوزوو بیان

ی انحصاري نیست و مجمع عمومی نیز به ویژه بر مبناي قطعنامـه اتحـاد   الملل بینامنیت 
  

  

79. World Summit Outcome, UN Doc. A/RES/60/1 (24 October 2005), Paras. 92, 93 & 170. 
80. Musiani, F., op. cit., pp. 3- 4.  
81. Resolution on the Uniting for Peace, UN Doc. A/RES/377(V) (3 November 1950).  

  :براي مطالعه بیشتر در مورد قطعنامه مزبور بنگرید به
Reicher, H., "The Uniting for Peace Resolution on the Thirtieth Anniversary of its Passage", 
Columbia Journal of Transnational Law, 1981, vol. 20, no. 1. 
82. Andrassy, J., "Uniting for Peace", American Journal of International Law, 1956, vol. 50, 
issue 3, p. 564. 
83. Ajaj, A. M., "Humanitarian Intervention: Second Reading of the Charter of the United 
Nations", Arab Law Quaretly, 1992-1993, vol. 7, p. 230.  
84. Wright, Q., op. cit., p. 85.  
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محـدودیت وارد بـر صـالحیت عـام      85.براي صلح در این زمینه داراي صالحیت است
در ایـن   11ماده  2بند . شناسد نمی مجمع آن است که منشور براي آن صالحیت اجرایی

ر صریح مقرر کند که مجمع عمومی هـر مسـاله مربـوط بـه صـلح و امنیـت       باره به طو
 ".اقدام در مورد آن ضروري باشد را باید به شوراي امنیت ارجـاع دهـد  "ی که الملل بین

این محدودیت در مورد اقدامات مجمع بر اساس قطعنامه اتحاد براي صلح نیـز وجـود   
ت اعمال حق وتو از اتخاذ هرگونه دارد و در این گونه وضعیت که شوراي امنیت به عل

بنابراین قطعنامـه   86.تواند اعضا را به مداخله توصیه کند می تدابیر الزم ناتوان است، تنها
تواند مجمع را به عنوان مرجع اجـرا کننـده مداخلـه بـراي حفـظ       نمی اتحاد براي صلح

امنیـت  ی معرفی کند، اگرچه مرجع ثانوي بـراي حفـظ صـلح و    الملل بینصلح و امنیت 
  .ی استالملل بین

ی و شمول آن بـر موضـوعاتی   الملل بینبا وجود این، تحول در مفهوم صلح و امنیت 
خواهان آن باشند که  ها همچون تغییرات آب و هوایی سبب شده است که برخی دولت

بـه دیگـر   . در این زمینه صالحیت خود را اعمال کند، نه شـوراي امنیـت  عمومی مجمع 
ي جهـان سـوم خواهـان آن هسـتند کـه      هـا  به ویژه دولـت  ها ولتسخن، دسته اي از د

تغییـرات آب و  (ی المللـ  بـین رسیدگی به بخشی از مصادیق تهدید علیه صلح و امنیـت  
در . ي شوراي امنیت و توسط مجمع عمومی صورت گیـرد ها ، خارج از اجالس)هوایی

نیت و تغییرات که شوراي امنیت موضوع ارتباط بین انرژي، ام 2007آوریل  17اجالس 
ي هـا  ي اروپایی و دولتها به رغم موضع دولت 87آب و هوایی را مورد مباحثه قرار داد،

 77ي هـا  از جمله گروه دولت ها در معرض آسیب از تغییرات آب و هوایی، دیگر دولت
  

  

85. ICJ Judgemants, Case Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory, Judgment of 9 July 2004, para. 26, & Case Concerning 
Accordacnce with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, Judgement of 22 July 2010, Paras. . 40- 42.  

 discuss, consider, make recommendations, call, initiate"یی همچون ها بردن واژه به کار. 86

studies"  بیان صالحیت مجمع هستند، تایید کننده گفته فوق  منشور که در صدد 17تا  10در مواد
  .است

87. Security Council 5663rd Meeting (17 April 2007). UN Doc. SC/9000.  
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این مسـاله در   بررسیي آمریکاي التین با ها ي آفریقایی و برخی دولتها و گروه دولت
طور جدي مخالفت کردند و رسیدگی بـه آن را در صـالحیت ارکـانی     شوراي امنیت به

   88.همچون مجمع عمومی دانستند
به عالوه همانگونه که در گفتار بعدي خواهیم دید در موارد نقض شدید حقوق بشر 

شوند، مجمـع عمـومی    می ی تلقیالملل بینکه بر اساس درك نوین، نقض صلح و امنیت 
در . کند، نه شوراي امنیت می و مداخله ها دولتدر بشر  وضعیت حقوقاقدام به بررسی 

ی، مجمـع  الملل بینواقع با اهمیت یافتن قواعد حقوق بشر و ارتباط آن با صلح و امنیت 
ی از جهت رعایت حقـوق  الملل بینعمومی به طور عملی عهده دار حفظ صلح و امنیت 

ربوط بـه حقـوق بشـر در    در مواردي نیز که شورا به نحوي مسائل م. بشر گردیده است
کند، به سبب آن است که به طور غالب وضعیت مزبور با یـک   می را بررسی دولتیک 

دخالت مجمع عمومی در مقابل نقض حقوق بشـر،  . مخاصمه داخلی پیوند خورده است
ي منطقه اي براي اجریـی کـردن   ها موجب گردیده است که عالوه بر استفاده از سازمان

ي هـا  قدمات اجرایی همچون گسیل داشتن گزارشگران یا کارگروهي خود، به اها توصیه
. فرآیند انتقال به دموکراسی روي آورددر ویژه حقوق بشري به دولت مربوط، مشارکت 

این رویه مجمع، متفاوت از رویه مبتنی بر قطعنامه اتحاد براي صـلح اسـت کـه مجمـع     
ي هـا  یی مجمع در مورد وضعیتحال، نوع اقدامات اجرا با این. اختیارات اجرایی ندارد

حقوق بشر نیز متفاوت از نوع اقداماتی است که بر اساس قطعنامـه اتحـاد بـراي صـلح     
  .ممکن است توصیه گردد

  نقش مجمع عمومی در تضمین رعایت حقوق بشر: گفتار دوم
 هـدف  با مداخله اما دارد، یالملل بین روابط در طوالنی تاریخ خارجی مداخله اگرچه
 اي پدیـده  یا بازیگران غیر دولتی، ها بشر توسط دولت حقوق جدي نقض ن بهپایان داد

تحول در اصل منـع مداخلـه بـراي حمایـت از حقـوق بشـر خـود مرهـون          89.است نو
  

  

88. Ibid. 
89. Kreide, R., op. cit., p. 95.  
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 در عصـر کنــونی . اســت الملـل  بــیندگرگـونی در سلســله مراتـب هنجارهــاي حقـوق    
 دارند، قرار رأس در اخالقی هنجارهاي مراتب سلسله در فقط نه بشر حقوق هنجارهاي

 مـورد  قضـایی  رویه و الملل بین حقوق پیکره تمام در هنجارها دیگر آنها بر برتري بلکه
 جهـان  را بایـد ذاتـاً   است، آن مستحق انسان هر که بشر امروزه حقوق 90.حمایت است

و تعهـد در مقابـل کـل     *امنس إرگا ویژگی داراي آن به احترام و تعهد 91دانست شمول
به عبارت دیگر در این نوع تعهد، یـک تعهـد بـر     92.شود می ی محسوبلالمل بینجامعه 

مللـی اسـت و هـر دولتـی در حمایـت از آن،      ال بـین عهده هر دولت در برابر کل جامعه 
 امـور  بـه  را هماننـد گذشـته، محـدود    آن تـوان  نمی از این روي 93.منفعت حقوقی دارد

تباع یا اشخاص سـاکن در قلمـرو   در رفتار با ا ها دانست و اختیار دولت ها دولت داخلی
بنابراین بررسی رعایت  94.شان، انحصاري و نامحدود نیستسرزمینی یا تحت صالحیت

 ي آن بـه حسـاب  هـا  حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملـل، جزیـی از صـالحیت   
  .آید می

ممکن اسـت،   ها باید توجه داشت که نقض حقوق بشر همانگونه که از سوي دولت
همچنـین، نقـض حقـوق بشـر     . ي غیر دولتی نیز امکان پذیر اسـت اه توسط موجودیت

در اینجـا موضـع و   . ممکن است در مواردي شدید باشد و در مـواردي اینطـور نباشـد   
  .کنیم می عملکرد مجمع عمومی در رویارویی با نقض حقوق بشر را بررسی

  

  

90. Heinze, E. A., op. cit., p. 472.  
91. Thakur, R., The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the 
Responsibility to Protect, Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 94.  
* Erga Omnes 
92. Cassese, A., "EX Iniuriaiusoritur: Are We Moving towards International Legitimate of 
Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?" European Journal of 
Internatioanl Law, 1999, vol. 10, no. 1, p. 26.  

مجله دانشکده (  فصلنامه حقوق  ،"ملل و پایایی شکنجهال بینپویایی حقوق "امیرحسین،  رنجبریان، . 93
  .215، ص 1387  ،1، شماره 38، دوره )حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

94. Enabulele, A. O., op. cit., p. 411. 
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  بررسی وضعیت نقض حقوق بشر  -1
فرآیند هنجار سازي در زمینه حقـوق  گذشته از سهم مجمع عمومی سازمان ملل در 

یی تحت ها بشر، در مقام اجرا مجمع عمومی بیش از سه دهه است که با صدور قطعنامه
به طور موردي و خاص اقدام به بررسـی وضـعیت حقـوق     وضعیت حقوق بشر، عنوان

شان، حقوق بشر به طور شـدید و گسـترده و   کند که در سرزمین می ییها بشر در دولت
تـوان بررسـی    مـی  سرآغاز ایـن اقـدام مجمـع عمـومی را    ..شود می برنامه نقض همراه با

در السالوادور در پی حوادث داخلـی ایـن کشـور در اواخـر دهـه       وضعیت حقوق بشر
ي هـا  وضعیت حقوق بشـر و آزادي مجمع عمومی در قطعنامه راجع به  95.دانست 1970

آن در جلوگیري از نقـض  سرکوب مخالفان این دولت و کوتاهی  اساسی در السالوادور
ي شبه نظامی را موجـب نگرانـی   ها ي بنیادین توسط گروهها شدید حقوق بشر و آزادي

کارهاي داخلی اقـدامات الزم را   می داند، از دولت مذکور می شدید خواهد از طریق سازِ
 96.انجـام دهـد   هـا  و سایر نقـض  جابرانهي ها جهت متوقف ساختن کشتارها و ناپدیدي

نامه انگیزه اي شد براي مجمع عمومی که از آن پـس بـه طـور مـوردي     صدور این قطع
که حقوق بشر به صـورت   ییها دولتیی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ها قطعنامه

تـا از ایـن طریـق بتوانـد از رفتارهـایی کـه آنهـا را         97گردد، صادر کنـد  می شدید نقض
یــن زمینــه را بایــد در اوج فعالیــت مجمــع در ا. دانــد، جلــوگیري کنــد مــی خودســرانه

ي میانه دهه پایانی قرن بیستم دانست، به گونه اي که مجمـع عمـومی در هـر    ها اجالس
  

  

یی را راجع به نقض حقوق بشر از ها شایان یادآوري است که پیش از این تاریخ نیز مجمع قطعنامه. 95
وضعیت "لکن صدور آنها تحت عنوان . جمله منع تبعیض نژادي در آفریقاي جنوبی صادر کرده بود

نگاه کنید . د منع تبعیض نژادي توجه داشتنبود و تنها به گونه خاصی از حقوق بشر همانن "حقوق بشر
  :از جمله به

Resolution on the Policies of Apartheid of the Government of South Africa, UN Doc. 
A/RES/2671(XXV)[A-F] (8 December 1970). 
96. Resolution on the Situation of Human Rights in El Salvador, UN Doc. A/RES/35/192 (15 
December 1980), Paras. 1-5.  

  : از جمله بنگرید به. 97
UN Docs. A/RES/36/172A, A/RES/37/184, A/RES/38/102 & A/RES/40/141. 
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ي چهل و هفتم تا پنجاه سوم خود بیش از ده وضعیت حقوق بشـر را  ها یک از اجالس
   98.رسد می دهد که به نظر تا کنون بی سابقه می مورد بررسی قرار

اش در زمینـه رعایـت حقـوق    سیدگی به کارنامهبدیهی است هیچ دولتی نسبت به ر
ي سیاسـی بـر آن   هـا  ی، آن هم نهادي که کم و بیش گرایشالملل بینبشر در یک مرجع 

دانـد، در   مـی  خـود  99چرا که آن را در تعارض با حاکمیت. گذارد، تمایل ندارد می تاثیر
ـ  ه شـکلی  نتیجه ممکن است در مواردي که احساس به خطر افتادن حاکمیتش را کند، ب

ي ها در فاصله سال میانمار نظامی حاکم به عنوان مثال حزب. مخالفت خود را بیان دارد
با گزارشگر ویژه سازمان ملل که تقاضـاي دسترسـی    همکاري نه تنها از 2007تا  2004

 ورود از کرد، بلکه حتـا  می آزادانه به تمام سرزمین این دولت را داشت، شدیداً مخالفت
   100.نمود می یز جلوگیرين میانمار به وي

در مورد وضعیت  ها شکافیو مو ها عقیده دارند چنین رسیدگی ها این دسته از دولت
 7گیرد، بر خالف بنـد   می شان در سازمان ملل که بدون موافقت آنها صورتحقوق بشر

اینهـا بـه ویـژه    . شـود  مـی  منشور بوده و مداخله در امور داخلی آنهـا محسـوب   2ماده 
قه خاورمیانه عقیده دارند اگرچه حقوق بشـر جهـان شـمول اسـت، امـا      ي منطها دولت

محتـرم شـمرده    هـا  همچنان باید اصول حاکمیت و منع مداخله در امور داخلـی دولـت  
  

  

  :ي مجمع عمومی در اجالس پنجاه و سومها به عنوان مثال نگاه کنید به قطعنامه. 98
UN Docs. A/RES/53/165, A/RES/53/164, A/RES/53/163, A/RES/53/162, A/RES/53/161, 
A/RES/53/160, A/RES/53/159, A/RES/53/157, A/RES/53/156, A/RES/53/145 & 
A/RES/53/158. 

در تعریف . است "استقالل خارجی"یکی از ابعاد حاکمیت، بعد بیرونی آن است که به معناي . 99
تعریف مزبور . "ن در آنحق بر فرمانروایی بر سرزمین معین و جمعیت ساک": توان گفت می حاکمیت

  .هم بیانگر بعد خارجی و هم بعد داخلی مفهوم حاکمیت است
Ayoob, M., "Humanitarian Intervention & State Sovereignty", International Journal of 
Human Rights, 2002, vol. 6, no. 1, p. 82.  
100. Arendshort, J., "The Dilemma of Non-Interference: Myanmar, Human Rights, & the 
ASEAN Charter", Northwestern Journal of International Human Rights, 2009, vol. 8, issue 1, 
p. 108. 

  : از جمله بنگرید به. نیز ابراز شده است ها این شکل از بیان مخالفت از سوي برخی دیگر از دولت
UN Docs. A/65/370 (15 September 2010), Paras. 49- 50.  
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این عقیده مصون از انتقاد نیست، چرا که مفهوم جهـان شـمولی حقـوق بشـر      101.شوند
بـدین معنـا کـه    . هـا  تدولی بشر در همه الملل بینعبارت است از اجراي یکسان حقوق 

دیگر اراده دولت تعیین کننده وضعیت حقوق بشر در سـرزمینش نیسـت، و ناخودآگـاه    
در واقع جهان شمولی . گیرد می اصول حاکمیت و منع مداخله تحت الشعاع قرار تقدس

حقوق بشر موجب جرح و تعدیل در اصل منع مداخله و حاکمیت دولت، هماهنـگ بـا   
کـه  " خواهـد شـد   الملـل  بـین به انسان محور شدن حقـوق  تحوالت عصر حاضر راجع 

  102".نشاند می برد، بلکه صرفاً آن را در جایگاهش نمی حاکمیت دولت را از بین
ی بـا  المللـ  بـین همانگونه که اشاره شد نقض حقوق بشـر و حفـظ صـلح و امنیـت     
ا بـر  ی رالملل بینیکدیگر در ارتباط هستند و منشور مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت 

، اما رویه مجمع عمومی بر این قـرار گرفتـه کـه در    عهده شوراي امنیت قرار داده است
سئولیت اولیـه را بـر   م -در صورت فقدان مخاصمه مسلحانه -هنگام نقض حقوق بشر 

منشور از آن بر  2ماده  7و حق مداخله اي را که سازمان بر اساس بند عهده داشته باشد 
 کارکنـان  بـه  وارد خسـارات  جبـران راجـع بـه    مشورتی أير .، اعمال کنداستخوردار 
ی المللـ  بـین  دیـوان  عقیـده  بـه . از منشور است برداشت این کننده نیز تایید ملل سازمان

 کـه  دارد اشویـژه  کار و اهداف به بستگی ]سازمان ملل[ تکالیف و حقوق" دادگستري
 یافتـه  توسعه رویه در اینکه یا شود می استنباط موسس اسناد از صریح یا به طور ضمنی

یی که وضعیت حقوق ها رسد جز دولت می به نظر ).است شده افزوده تاکید( 103".است
  

  

101. Dhall, A., "Neo-Naturalism: A Fresh Paradigm in International Law", World Futures, 
2010, vol. 66, no. 5, p. 371.  
102. Peters, A., op. cit., p. 528. 
103. ICJ Judgement, Case Concening Reparation of Injuries Suffered in the Service of the 
United Nations, Judgement of 11 April 1949, p. 180.  
 در برخی دیگر از آراي خود نیز به اصالح مفاد منشور از طریق رویه ارکان سازمان ملل متحد اشاره

از مواردي که به عقیده دیوان مقررات منشور از این طریق اصالح گردیده است، رویه شوراي . کند می
بر اساس رویه مذکور، امتناع ارادي عضو دایم . عضاي دایم آن استامنیت در خصوص رأي ممتنع ا

شود و این فرایند به طور کلی توسط اعضاي سازمان  نمی ي شورا تلقیها مانعی براي تصویب قطعنامه
  . ملل پذیرفته شده و در وریه سازمان تثبیت گردیده است
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یی که همچنان خود را پایبند بـه  ها شود و برخی دولت می شان مورد بررسی واقعبشري
 به این طـرز اسـتنباط از   نسبت ها دانند، سایر دولت می اصل حاکمیت در معناي کهن آن

 مخـالفتی  عمـومی بـه ظهـور رسـیده اسـت،      مجمع رویه طریق از متحد که ملل منشور
بـه  . رو بـه افـزایش اسـت    هـا  ندارند و پذیرش چنین برداشتی از منشور از سوي دولت

وضـعیت حقـوق   راجع بـه   2009فوریه  24عنوان مثال در رأي گیري در مورد قطعنامه 
یی که ها دولت 104کردند؛ دولت نسبت به صدور آن مخالفت 22تنها  بشر در کره شمالی

امــا در رأي گیــري مشــابه  105.خــود در رعایــت حقــوق بشــر کارنامــه مــوفقی ندارنــد
 106.رأي کاهش یافـت  20مخالف به  آراي، شمار 2010مارس  26 خصوص قطعنامهدر

نیز شـاهد   2010و  2009ي ها ي راجع به وضعیت حقوق بشر میانمار در سالها قطعنامه
   107.اندمخالف بوده  آرايکاهش 

بر اساس رویه کنونی مجمع عمومی، در مقابل دولتی کـه اقـدام بـه نقـض شـدید       
نماید، و براي الزام آن به خـودداري از ادامـه رفتارهـاي     می حقوق بشر شهروندان خود

بدون موافقت دولت مزبور اقـدام بـه    حتاتواند  می ظالمانه و غیر انسانی، مجمع عمومی
همانطور که بیان خواهـد شـد مجمـع در    . بشر نماید بررسی کارنامه آن در زمینه حقوق

 ١٠٨".حاکمیت باید و بتواند قابـل توجیـه باشـد   " حال پایه ریزي نظمی است که در آن
وستفالیایی خود، در قرن بیسـت و یکـم    چرا که این مفهوم در اصطالح مطلق حاکمیت

یـن  ا 110.مطلـق نیسـت   ها براي ابر قدرت حتیو دیگر حاکمیت  109قابل پذیرش نیست
  

  

ICJ Judgement, Case Concerning Legal Consequences or States of the Continued Presence of 
South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 
276 (1970), Judgement of 21 June 1971, para. 22. 
104. General Assembly Voting Records, UN Doc. A/RES/63/190 (24 February 2009).  

یی همچون چین، روسیه، سودان، لیبی، میانمار، سریالنکا، سومالی، سوریه، ونزوئال، کوبا، ها دولت. 105
  .مصر، گینه، اندونزي و زیمبابوه

106. General Assembly Voting Records, UN Doc. A/RES/64/175 (26 March 2010).  
107. General Assembly Voting Records, UN Docs. A/RES/63/245 (23 January 2009) & 
A/RES/64/238 (26 March 2010). 
108. Peters, A., op. cit., p. 513.  
109. Lenzerini, F., "Sovereignty Revisited: International Law & Parallel Sovereignty of 
Indigenous Peoples", Texas International Law Journal, 2006, vol. 42, issue 1, p. 189. 
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کمتر جلـب توجـه    -آن در مفهوم رایج –نوع از مداخله بر خالف مداخله بشردوستانه 
در واقع مداخلـه نظـامی بـه طـور     . نسبت به آن کمتر است ها نموده و حساسیت دولت

یی همراه است، اما در بیشتر موارد این مداخله غیر نظامی است که به ها معمول با چالش
ازمان ملل براي ترویج و رعایت جهان شمول حقوق بشر تواند اهداف س می نحو موثرتر
  . را تامین کند

 منحصـر  عمـومی  مجمـع  بـه  تنها بشر حقوق از حمایت براي مداخله با وجود این،
فعال و واکنشی به مراتب سـریع   نقش مورد این در نیز ملل سازمان بلکه دبیرکل نیست،

 سـازمان  دبیرکـل  عنـوان  به من" :دارد می بیان خود نقش این توضیح در وي 111.دارد تر
 صحبت کنم، گیري موضع: کرد نخواهم فراموش را اساسی ماموریت این گاه هیچ ملل،
 سـخن  براي. عالم دیدگان ستم از حمایت براي. بشریت منزلت و بشر حقوق براي کنم

 کمک ارائه براي. شود نمی شنیده طریق این از غیر شانسخنان که کسانی طرف از گفتن

  

  

110. Ibid., p. 159.  
ي کمیساریاي عالی حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی را هم باید در ها برخی فعالیت. 111

ي عملی که مجمع با آن مواجه است، روبرو ها البته کمیساریاي عالی با محدودیت. همین راستا بر شمرد
ت از دولت مربوط براي است؛ از درخواس ها اقدامات آن در بردارنده طیف وسیعی از دخالت. نیست

ي حقیقت یاب براي بررسی نقض ها اش تا روانه کردن کمیسیونانجام اصالحات در نهادهاي کلیدي
، 2011ي خیابانی در ژانویه ها براي مثال پس از وقوع بحران سیاسی در تونس و آشوب. حقوق بشر

وي . کشور ارسال کرد کمیسر عالی یک هیات حقیقت یاب را براي بررسی وضعیت حقوق بشر به این
از دولت روسیه درخواست نمود بدون تاخیر اصالحات الزم را در نهادهاي  2011همچنین در فوریه 

  :بنگرید به. اش براي نیل به حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و رفع تبیعض انجام دهدکلیدي
UN News Centre, UN to Send Human Rights Team to Assess Situation in Tunisia (19 January 
2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37308&Cr=tunisia&Cr1=pillay & Tunisia: 
UN Human Rights Team to Begin Assessment on Thursday (26 January 2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37387&Cr=tunisia&Cr1= (Visit: 28, 1, 
2011). 
UN News Centre, UN Rights Chief Urges Russia to Step up Efforts to Ensure Rule of Law, 
Accountability (17 February 2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37556&Cr=russia&Cr1= (Visit: 19, 2, 
2011). 
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دبیرکل در راستاي عملی کردن اظهـاراتش، بـه فاصـله     112".هستند نیازمند که نیکسا به
خیابـانی در   معترضـان و سـرکوب   2011ي سیاسـی ژانویـه   ها اندکی از شروع نا آرامی

به دولت مصر اعالم  نسبت به تظاهرکنندگان خشونت مصر، مخالفت خود را با هر گونه
بـراي  [فرصتی است " عتراضات مردمی، اظهار داشت امعترضانداشت و در حمایت از 

و از مقامـات مصـري    ١١٣،"ي قـانونی مـردم  هـا  جهت پرداختن به خواسـته ] این دولت
چنـین   ١١٤".را سـریعاً شـروع کننـد   ] در سـاختار سیاسـی  [تغییـرات واقعـی   " خواست

وي . واکنشی از وي را همچنین در مورد سرکوب مخالفین دولت بحرین شاهد هسـتیم 
هد به جاي توسل به خشـونت علیـه مـردم، بـه انجـام اصـالحات       خوا می از این دولت

یکـی از آخـرین    115.اساسی که تضمین کننـده حقـوق شـهروندانش اسـت، روي آورد    
ي او بـراي اقـدام   ها ي قاطع دبیرکل در این زمینه، اظهارات و درخواستها موضع گیري

ي اعتراض آمیز ها فوري و موثر سازمان ملل در برابر سرکوب شدید و خونین راهپیمایی
دارد که دولت لیبی بـا اعـالم    می وي در مخالفت با سرکوب مردم بیان. مردم لیبی است

را از دست داده است و باید به صداي مردمش گـوش  مشروعیتش جنگ علیه مردمش، 
   116.دهد

  

  

112. UN New Centre, Secretary-General Remarks at Park East Synagogue on the 
International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust (New York, 
22 January 2011). Available at: http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=5045 (Visit: 25, 1, 
2011). 
113. UN News Centre, UN Chief Calls for End to Violence in Egypt (26 January 2011). 
Available at: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37392&Cr=Egypt&Cr1= 
(Visit: 27, 1, 2011).  
114. UN News Centre, Intimidation of Media, Human Rights Groups in Egypt ‘Outrageous,’ 
Ban Says (3 February 2011). Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37459&Cr=egypt&Cr1= (Visit: 4, 2, 2011).  
115. UN News Centre, Bahrain: Ban Calls for Immediate End to Violence against 
Demonstrators (17 February 2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37554&Cr=protests&Cr1= (Visit: 19, 2, 
2011). 
116. UN News Centre, Ban Discusses Libya with Obama; Urges Punishment of those 
Responsible for Violence (28 February 2011), Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37647&Cr=libya&Cr1 (Visti: 10, 3, 2011).  
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  نقض حقوق بشر یا نقض شدید حقوق بشر؟: معیار مداخله -2
حقوق بشـر و  نقض رسیدگی به  براي مشخص شدن موضع مجمع عمومی در مورد

 اینکه به طور معمول اقدام سازمان ملل بر چه نوع نقض متمرکز است، الزم است مفهوم
  .ي تحقق آن بررسی گرددوآستانه  "نقض شدید حقوق بشر "

امـا  . دهد که نسبت به تعهد، تخلفی صـورت گیـرد   می به طور کلی نقض زمانی رخ
توجه به گستره و ماهیت آن، فی نفسه جـدي   نقض شدید گونه اي از نقض است که با

باشد، ثانیاً بیانگر  الملل بینبایست ناشی از تخلف از قاعده آمره حقوق  می اوالً 117باشد،
بر توصیف یک قاعده به قاعده آمـره، آثـار خاصـی مترتـب      118.گستردگی تخلف باشد

 بـر  کـرد،  دخواهـ  عمل موجود اي معاهده قواعد تمامی از از جمله اینکه فراتر 119است
 معتبـر  غیر را خود با ناسازگار قانون یا اقدام هر و گذاشت خواهد اثر نیز داخلی حقوق

 بـه  دادن پایـان  و جلـوگیري  ملزمنـد بـراي   ها همچنین اینکه دیگر دولت 120.گرداند می
نقض شدید حقوق بشـر هـم از    121.تخلف از چنین قاعده اي با یکدیگر همکاري کنند

و در مورد  122دآی می به نظري عادي متفاوت ها می با نقضحیث کیفی و هم از جهت ک
ی نسبت به احترام و رعایت آنها حساسیت الملل بینرود که جامعه  می هنجارهایی به کار

 الملل بیناز دید حقوقدانان بزرگ، امروزه تردیدي نیست که قواعد حقوق . ي دارداویژه
اي ذاتی بین قواعد آمره و حقـوق  طهتقریبا راب" و 123بشر ویژگی آمره به خود گرفته اند

  

  

117. International Law Commission, 2001 Draft articles on Responsibility of States for 
Internationally Wrongful Acts with Commentaries (hereinafter ILC 2001 Draft Articles), 
Chapter III (Serious Breaches of Obligation under Peremptory Norms of General 
International Law), commentary no. 1. 
118. Ibid, art. 40, commentary no. 1.  

  .211رنجبریان، پیشین، ص . 119
120. Cançado Trindade, A. A., International Law for Humankind: Toward a New Jus Gentium 
(II), RCADI, Tome 317, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2006, p. 276. 
121. ILC 2001 Draft Articles, Art. 41 (1).  
122. Heinze, E. A., p. 475.  
123. Reisman, W. M., "Unilateral Action & the Transformations of the World Constitutive 
Process: The Special Problem of Humanitarian Intervention", European Journal of 
Internatioanal Law, 2000, vol. 11, no. 1, p. 15. 
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ی دادگستري نیز در قضیه نسل کشی به ماهیت آمره الملل بیندیوان  124".بشر وجود دارد
از سوي دیگر همانطور کـه در   125.کند می ي بنیادین انسانی اشارهها و إرگا امنس ارزش

ه بـه درسـتی بیـان گردیـد     هـا  بر طرح مسئولیت دولت الملل بینشرح کمیسیون حقوق 
ي هـا  اي که تهدیدي را بر حیـات مـردم یـک دولـت یـا ارزش     است، نقض قاعده آمره

آید  می از پیش نویس کمیسیون بر 126.کند، غیر قابل تحمل است می اساسی انسانی وارد
غیر قابل تحمـل  از این . یی از حقوق بشر غیر قابل تحمل است که شدید باشندها نقض
به . کرد ها قدام و نادیده گرفتن نسبی حاکمیت دولتتوان تعبیر به مجاز بودن ا می ،بودن
یی غیر قابل تحمل بوده و اقدام در مقابل آنها مجاز است که شدید ها سخن، نقض دیگر
  . باشند

 رویه مجمع عمومی در بررسی وضعیت حقوق بشر نیز متکی بر همین ایده بـه نظـر  
ی اقـدام بـه بررسـی    آید که مجمـع در صـورت   می از عملکرد مجمع عمومی بر. رسد می

مجمـع در  . باشـند  "شـدید " کند که موارد نقض داراي ویژگـی  می وضعیت حقوق بشر
بـراي بیـان ایـن ویژگـی، از      127ي حقـوق بشـر  ها ي متعدد راجع به وضعیتها قطعنامه

. کنــد مــی اســتفاده برنامــه ریــزي شــدهو  جــدي، گســترده، وســیعیی همچــون هــا واژه
دخالت مجمع عمومی در صورتی است که حقـوق  دهد که  می ي مجمع نشانها قطعنامه

ي حقوق مـدنی  ها در میثاق ها بنیادین به طور شدید نقض گردد؛ یعنی حقوقی که دولت
تعهد بـه رعایـت و تضـمین    ) 1966(و سیاسی و حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی 

بنابراین نقض شدید حقوق بشر در صـورتی اسـت کـه گسـترده     . رعایت آنها نموده اند
؛ همراه با برنامه ریزي بـوده و مربـوط بـه    باشند اشد و شمار قربانیان آن افراد متعدديب

  

  

124. Bianchi, A., "Human Rights & the Magic of Jus Cogens", European Journal of 
International Law, 2008, vol. 19, no. 3, p. 491.  
125. ICJ Judgement, Case Concerning Application of the Convention on the Prevention & 
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro), 
Jugement of 26 February 2007, para. 147.  
126. ILC 2001 Draft Articles, Article 40, Commentary no. 2. 

  : به عنوان مثال نگاه کنید به. 127
UN Docs. A/RES/35/192 (1980), A/RES/40/141 (1985), A/RES/62/222 (2008), 
A/RES/62/167 (2008), A/RES/63/245 (2009), A/RES/63/191 (2009) & A/RES/63/190 (2009). 
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عـالوه بـر عبـارت پـردازي     . ی باشدالملل بینحقوق بنیادین بشر به شرح مقرر در اسناد 
خاص مورد رسیدگی مجمـع نیـز تاییـد کننـده گفتـه       يها ي مذکور، وضعیتها قطعنامه

حقوق بشر که در مجمع عمومی مورد بررسـی   ي خاص نقضها وضعیت. پیشین است
قرار گرفته اند و در آنها دولت مربوط را به خودداري یا انجام برخی اقدامات و رعایت 

یی هستند که دولت مربوط با برنامه ریزي، ها خواند، وضعیت می مقررات حقوق بشر فرا
رسـد   مـی  نظـر با وجود ایـن، بـه   . کند می به طور شدید و گسترده حقوق بشر را نقض

ي هـا  نیز بر مبناي دگرگونی و توسعه ارزش مصادیق و آستانه شدید بودن نقضمفهوم، 
  .در حال تغییر است هموارهی، الملل بیناساسی مورد احترام جامعه 

یی دارد که در برخی موارد عناصر جنایات ها نقض شدید حقوق بشر اگرچه ویژگی 
توان مساوي با وضعیتی دانست  نمی ن را همیشهآ وقوعدهد، اما  می ی را تشکیلالملل بین

کیفـري، برخـی از    الملـل  بـین در حقوق . که ارتکاب این گونه جنایات را به همراه دارد
ی همانند جنایات ضد بشریت، با وقوع نقض شدید حقوق بشر پیونـد  الملل بینجنایات 

ایـن دو برقـرار   رسد در همه موارد رابطـه تسـاوي بـین     می اما به نظر. دنناگسستنی دار
نسبت به نقض شدید برخی قواعـد حقـوق    یالملل بین در حقیقت نگرانی جامعه. نیست

بشر بیش از نقض شدید برخی دیگر است و بدین لحاظ در مواردي ممکن است نقض 
 .ی گردد و در مواردي چنین نشـود الملل بینشدید حقوق بشر منتهی به ارتکاب جنایات 

گوید صرفاً برخی از  می میسیون بین آمریکایی حقوق بشرهمانطور که ک ،به سخن دیگر
در  128.ي حقوق بشر ممکن است منتهی به ارتکاب جنایات ضد بشریت گردنـد ها نقض

ی و مداخلـه یـا عـدم    المللـ  بـین نتیجه مالزمه اي بین ارتکاب و عدم ارتکاب جنایـات  
د مداخله مجمع عمومی براي رسیدگی به وضـعیت حقـوق بشـر در یـک کشـور وجـو      

به عنوان مثال نقض برنامه ریزي شده و گسترده حق آزادي بیان و دسترسـی آزاد  . ندارد
، 1966 سیاسـی  و مـدنی  حقـوق  یالملل بین میثاق 19 ماده 2 بند در به اطالعات مندرج

  

  

128. Maritin, C., "Catching Up with the Past: Recent Decisions of the Inter-American Court of 
Human Rights Addressing Gross Human Rights Violations Perpetrated During the 1970-
1980s", Human Rights Law Review, 2007, vol. 7, no. 4, p. 776.  
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تواند مـانع از   می شود و در عمل می اگرچه نقض شدید حقوق بشر یک ملت محسوب
تـوان آن را   نمـی  معاصر هنوز الملل بیندر حقوق  حق تعیین سرنوشت داخلی گردد، اما

بنابراین برنامه ریزي و اجراي سانسور اطالعات اگرچـه نقـض   . ی دانستالملل بینجرم 
تواند موضوع مداخله واقع شود، ولی مطابق معاهدات  می شدید حقوق بشر محسوب و

نامـه ریـزان و   ی بـراي بر المللـ  بـین ی مربوط، موجب مسئولیت کیفـري  الملل بینو اسناد 
  . آید نمی ی به حسابالملل بینمجریان به عنوان ارتکاب جرایم 

نقض حقـوق بشـر بـراي مداخلـه مجمـع       "شدید بودن" بنابر آنچه بیان شد، آستانه
ی کـه  المللـ  بـین عمومی، از آستانه شدید بودن آن براي صدق ارتکاب برخـی جنایـات   

یی را کـه  هـا  با وجود این، وضعیت .آید می نقض حقوق بشر هم هست، پایین تر به نظر
یی بوده است که ها مجمع عمومی مورد بررسی قرار داده است، به طور معمول وضعیت

ی نیـز  المللـ  بـین در آنها برخی موارد نقض شدید حقوق بشر منجر به ارتکاب جنایـات  
شده است، اما همانگونه که اشاره شـد در بررسـی تخلفـات دولـت مربـوط، مجمـع از       

نقـض   همـه مـوارد   نسـبت بـه   هوشیاري کاملکند چرا که  می نقض انتقادارد موتمامی 
  . داند می حقوق بشر را وظیفه خود

در اینکه چه نوع حقوقی باید در معرض خطر باشد تـا مجمـع مداخلـه کنـد، بایـد      
اما براي اینکه . شود می گفت که مداخله مجمع امروزه شامل تمامی مصادیق حقوق بشر

صورت گیـرد، الزم اسـت کـه    ) نظامی(نیت در مفهوم بشردوستانه آن مداخله شوراي ام
نیز تایید کننده  ها رویه دولت 129.در معرض خطر باشد] و تمامیت جسمانی[حق حیات 

   130.این ادعا است

  تحوالت اخیر در عملکرد مجمع عمومی  -3
ی بردن ي اخیر خود پا را فراتر نهاده و با ریشه یابی و پها مجمع عمومی در قطعنامه

خواهد بعضی قوانین و  ها می به عوامل نقض شدید حقوق بشر، به طور صریح از دولت
  

  

129. Poltak, C., op. cit., pp. 30- 31. 
130. Ibid. 
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ي مجـري  هـا  مقررات داخلی خود را اصالح نموده یا برخـی اصـالحات را در دسـتگاه   
یی کـه سـبب   هـا  خواهد از اجراي برنامـه  می شان اعمال کنند و یا از آنهااقتدار حاکمیت

هر چند مـرتبط بـا ایـدئولوژي حـاکمیتی آنهـا باشـد،       شود،  می نقض شدید حقوق بشر
مورد از مصـوبات اخیـر مجمـع     یکبه  تنهادر اینجا با رعایت اختصار . خودداري کنند

  . شود می عمومی در این زمینه اشاره
وضعیت حقوق بشر در کـره شـمالی    :رسی وضعیت حقوق بشر در کره شمالیبر

ي اخیـر در  هـا  مجمع در قطعنامه 131.استبارها مورد بررسی مجمع عمومی قرار گرفته 
 رود کـه در گذشـته از آن مطالبـه    مـی  فراتـر از آنچـه   شمالی هایش از کرهطرح خواسته

اش از نقـض شـدید حقـوق    ، پس از اعالم نگرانـی 2010مارس  26در قطعنامه . کرد می
، و دسترســی آزاد بــه اطالعــات آزادي بیــاني وارد بــر هــا محــدودیتبشــر از جملــه 

ي خـود  ها ي علنی، خواستهها خودسرانه و اعدام يها ي غیر قانونی، سرکوبها تبازداش
دانیم زیربناي نظام اقتصادي  می همانطور که. کند می را متوجه نظام اقتصادي کره شمالی

مجمع بـا انتقـاد از   . کره شمالی و ایدئولوژي حکومت آن بر پایه کمونیسم استوار است
ي وارد بر کشـت و زرع و  ها نابع طبیعی و محدودیتاختصاص و استفاده ناصحیح از م

و  هـا  تجارت خواروبار، از این دولت درخواست رفع هرچه سریع تر چنین محـدودیت 
یـابیم کـه از ایـن     مـی  با کمی دقت در 132.کند می انجام اقدامات جبرانی در این زمینه را

مت کمونیسـتی  طریق مجمع عمومی، به طور مستقیم ایدئولوژي اقتصادي که بنیان حکو
چـرا کـه مطـابق نظریـه کلـی ایـن        133.دهـد  مـی  قـرار  هدفکره بر آن استوار است را 

  

  

  :به عنوان نمونه نگاه کنید به. 131
UN Docs. A/RES/60/173 (2005), A/RES/ 61/174 (2006), A/RES/62/167 (2007), 
A/RES/63/190 (2008). 
132. Reolution on the Situation of Human Rights in the Democratic People’s Republic of 
Korea, UN Doc. A/RES/64/175 (26 March 2010), Para. 3.  

در جایی دیگر هم پس از بروز عدم تمایل دولت مربوط به توقف نقض شدید حقوق بشر، به طور . 133
یر با یی را که مغاها خواهد شمار زیادي از مجازات می صریح و با لحنی شدیدتر از قبل، از آن دولت

. خود را اصالح کند دستگاه قضاییداند لغو نماید و با همکاري سازمان ملل  می مقررات حقوق بشر
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   134".مالکیت خصوصی وسائل تولید باید به مالکیت اجتماعی مبدل گردد" ایدئولوژي،
مجمع همچنین در پی خودداري دولت مزبور از همکـاري کامـل در فـراهم کـردن     

اي بشردوسـتانه بـه قربانیـان بحـران ناشـی از      دسترسی امدادگران براي رساندن امداده
را بـراي   "دسترسـی کامـل و ایمـن   " خواهد می ي اقتصادي این دولت، از آنها سیاست

اگرچـه در قطعنامـه دسـتاورد نشسـت      135.ي بشردوستانه فـراهم کنـد  ها انجام عملیات
ایده شمول مفهوم مسئولیت حمایـت   136ي عضو،ها جهانی مصوب اجالس سران دولت

لکـن در ایـن قطعنامـه     137ي انسانی به تایید مجمع عمومی نرسـید، ها نیان بحرانبه قربا
اخیر مربوط به کره شمالی، به طور تلویحی گرایش ابتدایی خود را به گسـترش عملـی   

چـرا کـه دکتـرین    . دهـد  مـی  ي انسانی نشـان ها دامنه مفهوم مسئولیت حمایت به بحران
در  هرچنـد  138.ي انسـانی را نیـز دارد  هـا  مسئولیت حمایت پتانسیل اجرایی براي فاجعه

دامنه مفهوم مسئولیت حمایت محدود بـه حمایـت از جمیعـت یـک     هم  2001 گزارش
 139دولت در برابر ژنوسید، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و پاکسازي قـومی اسـت،  

ي قابل توجهی بـه سـوي یـک    ها ی از آن زمان تا به حال قدمالملل بیننظام حقوقی " اما
همانطور که بان کی مون، دبیرکـل سـازمان    140".قوقی انسان محور پیموده استنظام ح

  

  

بدین ترتیب، مجمع عمومی با درخواست خود مبنی بر انجام اصالحات قانونی و ساختار قضایی، از 
  :بنگرید به. رود می رویه معمول خود در نوع مطالبه از دولت مورد خطاب فراتر

UN Doc. A/RES/64/176 (26 March 2010). 
، ترجمه هوشنگ وزیري، تهران، »کمونیسم چیست؟«چرخشهاي یک ایدئولوژي ولفگانگ، لئونارد، . 134

تئوري مندل، إرنست، : براي مطالعه بیشتر در این خصوص نگاه کنید به. 16، ص 1363نشر نو، 
  .1358، ، ترجمه مرتضی سیاه پوش، چاپخانه کاویانمارکسیستی اقتصاد

135. Resolution 64/175, Para. 5.  
136. World Summit Outcome, UN Doc. A/RES/60/1 (16 September 2005).  
137. Barber, R., "The Responsibility to Protect the Survivors of Natural Disaster: Cyclone 
Nargis, a Case Study", Journal of Conflict & Security Law, 2009, vol. 14, no. 1, p. 34.  
138. Ibid. 
139. Focarelli, C., "The Responsibility to Protect Doctrine & Humanitarian Intervention: Too 
Many ambiguities for a Working Doctrine", Journal of Conflict & Security Law, 2008, vol. 
13, no. 2, p. 202. 
140. Peters, A., op. cit., p. 514.  
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اقدام براي حمایت از مردم در مقابل بالیاي ساخته دست بشر یا طبیعی، " گوید می ملل،
ي شـدید بـر   ها تحمیل وضعیت زیرا 141".و اصول ملل متحد قرار داد ها هدفدر مرکز 

الً غیر قابل تحمل و غیر قابل پـذیرش  در قرن بیست و یکم کام" جمعیت یک سرزمین
گوید حال که دولت کره شـمالی   می بر همین اساس است که قطعنامه مجمع 142".است

از اتخاذ تدابیر الزم براي پایان دادن به بحران انسانی ناتوان است، پس نباید بـر سـر راه   
  . ورود امدادهاي بشردوستانه سنگ اندازي کند

   *ی براي دموکراتیزاسیونتالش مجمع عموم :گفتار سوم
 واژه جملـه  از و حکومـت  از خاصـی  شـکل  بـه  ی،المللـ  بـین  اسـناد  از یک درهیچ
در نتیجه نباید متوقع وجـود تعریفـی از دموکراسـی و     143است، نشده اشاره دموکراسی

ي ها اختالف شدید بلوك ،از جمله دالیل آن. حکومت دموکراتیک در اسناد مزبور باشیم
 144.بـه دموکراسـی بـود    ها ه جنگ سرد و عدم اعتقاد واقعی دولتشرق و غرب در دور

و  145شـود  مـی  چرا که شکل حکومت از مصادیق بارز امور داخلـی یـک دولـت تلقـی    
، به ویژه در حال توسعه، حاضر نبودند در مورد شکل حکومت که آن را از حق ها دولت

در فضـایی غیـر    دانستند، آن هم می حاکمیت داخلی و استقالل خارجی خود ناگسستنی
در سـطح   فرآیند وضـع قاعـده  زیرا از یک دیدگاه، خود . دموکراتیک، به مذاکره بنشینند

  

  

141. UN News Centre, Secretary-General Ban Ki-moon's Lecture at Oxford University, Cyril 
Foster Lecture 2011 on "Human Protection and the 21st Century United Nations", (2 
February 2011). Available at: 
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=1064 (Visit: 4, 2, 
2011) 
142. Report of the International Fact-Finding Mission to Investigate Violations of 
International Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting 
from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance, UN Doc. 
A/HRC/15/21 (27 September 2010), Para. 275.  

  .است ها ساختار سیاسی دولت به معناي مردم ساالر کردن (Democratization) دموکراتیزاسیون *
143. Van Den Driest, S., "'Pro-Democratic' Intervention & the Right to Political Self-
Determination: The Case of Operation Iraqi Freedom", Netherlands International Law 
Review, 2010, vol. 57, issue 1, p. 37.  
144. Aliyu, N. A., "Concept of Democratic Election Under International Law", Research 
Journal of International Studies, 2009, issue 10, p. 21.  
145. Leininger, J., op. cit., p. 478.  
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در واقع از ایـن دیـدگاه، بیشـتر    . رسد نمی ی چندان منطبق با دموکراسی به نظرالملل بین
از طریـق فرآینـدهاي غیـر دموکراتیـک و تحـت نفـوذ        الملل بینپیکره و قواعد حقوق 

و پذیرش تعهـد   146آید می نماینده واقعی جمعیت خود نیستند، به وجودیی که ها دولت
 هـا  ی غیر دموکراتیک در مورد شکل حکومت، براي دولـت الملل بینصریح در یک نظام 

  . سخت بود
ی از جمله میثاق حقوق مـدنی و سیاسـی   الملل بینبا وجود این، در شماري از اسناد 

بـه عنـوان مثـال    . ک اشـاره شـده اسـت   به برخی از عناصر حکومت دموکراتیـ ) 1966(
میثاق یاد شده حق شهروندان بر مشـارکت سیاسـی در انتخـاب     25ماده  2و  1بندهاي 

ي دارد و البته انتخابات هسته می نمایندگان، حق بر انتخاب شدن و انتخاب کردن را بیان
ـ  به الملل بین در دوره کنونی، حقوق. آید می مرکزي تحقق دموکراسی به شمار  از دریجت

 ایجـاد  نفـع  بـه  را قواعـد  برخی است و گیري کناره حال در باره این در خود طرفی بی
و از اینجا است که بـه تـدریج راه    147در خود گنجانیده است، دموکراتیک يها حکومت

ها  دخالت سازمان ملل در مورد شکل حکومت که در گذشته از امور کامالً داخلی دولت
  .شود می بود، گشوده می

ی از تعریف حکومت دموکراتیک، همـراه بـا پطـرس    الملل بینرغم سکوت اسناد  به
نظـام   :تـوان آن را چنـین تعریـف کـرد     می ،غالی دبیرکل پیشین سازمان ملل ملل متحد

کارهاي متنوع است و و نهادها حکومتی که بردارنده  بـر  مبتنی سیاسی قدرت آرمان سازِ
عبیر لینکلن است که به نظر به جامع تـرین  این تعریف شبیه همان ت 148.است مردم اراده

 149".مـردم  براي مردم، بوسیله مردم، حکومت" :کند می شکل، مفهوم دموکراسی را بیان
].... دموکراتیـک [هیچ نظام واحـد سیاسـی   "دارد  می اما همانطور که مجمع عمومی بیان

  

  

146. McGinnis, J. O. & Somin, I., "Democracy & International Human Rights Law", Notre 
Dame Law Review, 2009, vol. 84, no. 4, p. 1740. 
147. Van Den Driest, S., op. cit., p. 37.  
148. United Nations Secretary General, An Agenda for Democratization, UN Doc. A/51/761 
(20 December 1996), Para. 1.  
149. Leininger, J., op. cit., p. 472.  
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 هـا  ظـام اگرچـه ایـن ن   150،"و مردم آن متناسب باشـد  ها وجود ندارد که براي همه ملت
ي هـا  در نظـام "ویژگی مشترك آنها این است که  151.ي مشترکی هستندها داراي ویژگی

 ناشـی  عادالنـه  و آزاد انتخـاب  طریـق  از مـردم،  دموکراتیک حاکمیت به طـور کلـی از  
   152".شود می

  حق بر دموکراسی -1
سرد همانند میثـاق حقـوق مـدنی و     جنگ دوره مصوب بشري حقوق يها عهدنامه

 خـود  بـر  حقـی  امـا بـه صـراحت    کننـد،  مـی  یـاد  دموکراسـی  عناصر رخیاز ب سیاسی،
 تحـول  سرد بود کـه  جنگ پایان و شرق بلوك با فروپاشی 153.نکردند ایجاد دموکراسی

و فعالیت مجمع عمومی در  154،شد ایجاد دموکراسی به ها رویکرد دولت اي در گسترده
ــاز     ــش س ــزایش نق ــی و اف ــات دوره اي و واقع ــزاري انتخاب ــورد برگ ــل در م مان مل

 فرانـک  حقوقدان نامدار، تومـاس . وارد مرحله جدیدي گردید ها دموکراتیزاسیون دولت
 حال در رویه هم در و اسناد در هم یالملل بین حقوق کرد نظام ادعا 1990در اوایل دهه 

از  گذر حال در و این حق 155است دموکراسی بر حق شکل گیري یک سوي به حرکت
   156.است یالملل بین عهدت یک به اخالقی وضعیت یک

راجع به تقویت نقـش سـازمان ملـل در افـزایش      2010مارس  8مجمع در قطعنامه 
یـک  " انتخابات دوره اي و واقعی و ترویج دموکراتیزاسـیون، از دموکراسـی بـه عنـوان    

  

  

150. Resolution on Enhancing the Effectiveness of the Principle of Periodic & Genuine 
Elections, UN Doc. A/RES/45/150 (18 December 1990), preamble. 
151. Resolution on Strengthening the Role of the United Nations in Enhancing Periodic & 
Genuine Elections & the Promotion of Democratization, UN Doc. A/RES/64/155 (8 March 
2010), preamble. 
152. Leininger, J., op. cit., p. 472.  
153. Aliyu, N. A., op. cit., p. 21.  
154. Wippman, D., "Defending Democracy through Foreign Intervention", Houston Journal of 
International Law, 1997, vol. 19, p. 664.  
155. Franck, T. M., "The Emerging Right to Democratic Government", American Journal of 
International Law, 1992, vol. 86, no. 1, p. 91.  
156. Ibid., p. 47.  
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از این  158ي گذشتهها در حالی که در هیچ یک از قطعنامه 157کند، می یاد "ارزش جهانی
 آوراسـناد الـزام   طریـق  از خـواه  هـا  دولـت  اینکه امروزه اکثر. ه بودعبارت استفاده نکرد

 دموکراتیـک  حاکمیـت  به موثر، خود را پایبند اما آورالزام غیر ابزارهاي و یا 159ايمنطقه
 تـالش  خـود  اعتبـار  و مشروعیت توجیه براي واقع عالم و همچنین اینکه در160دانند می
نشان دهنده رویه  161دهند، انطباق آزاد نتخاباتا جهانی استانداردهاي با را خود کنند می

 .دهـد  مـی  ی را تشکیلالملل بینقاعده عرفی  عنصر عینیاست که  ها عملی مستمر دولت
دموکراسـی را شناسـایی    بـر  مبتنـی  حاکمیـت  بر حق جهانی به عالوه از آنجا که جامعه

 بـراي  *حقوقی اعتقاد ،ها رویه دولت در دموکراسی بر حق توان گفت که می است، کرده
در  162.اسـت  آورده بدسـت  را عرفی الملل بین حق ناشی از حقوق عنوان به شدن لحاظ

 19توان به قطعنامه  می شود، می تایید اینکه امروزه دموکراسی از حقوق بشر عرفی تلقی
در . شوراي حقوق بشر راجع به وضعیت حقوق بشر میانمـار اسـتناد کـرد    2010مارس 

انی خود را از اینکه دولـت میانمـار بـا تصـویب قـوانین جدیـد       این قطعنامه، شورا نگر
انتخاباتی، مانع از انتخابات آزاد و مشارکت همگان در فرآیند انتقال به دموکراسی شـده  

بشـر نهادینـه    الملل بینچرا که اگر حق بر دموکراسی در حقوق  163.کند می است، اعالم
 بـه کلـی   شورا در رسیدگی به آننشده بود و تعهد حقوقی نسبت به آن وجود نداشت، 

  

  

157. Resolution 64/155, preamble.  
  : به عنوان مثال نگاه کنید به 158.

UN Docs. A/RES/54/173 (2000), A/RES/56/159 (2002), A/RES/58/180 (2004), 
A/RES/60/162 (2006) & A/RES/62/150 (2008). 

مردم آمریکا ": دارد می که بیان) 2001(منشور دموکراتیک بین آمریکایی  1ماده : بنگرید از جمله به. 159
، و "...شان داراي تکلیف به ترویج و دفاع از آن هستنديها داراي حق بر دموکراسی هستند و حکومت

که احترام به ) 2007(منشور آسه آن  2و ماده ) 2000(سند موسس اتحادیه آفریقایی  4چنین ماده هم
  .دانند می اصول دموکراسی را در زمره اصول خود

160. Wippman, D., op. cit., p. 663. 
161. Franck, T. M., op. cit., p. 48. 
* Opinio Juris 
162. Aliyu, N. A., op. cit., p. 27.  
163. Resolution on the Situation of Human Rights in Myanmar, UN Doc. A/HRC/13/L.15 (19 
March 2010), preamble & Paras. 2 & 7. 
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  .بود می فاقد صالحیت

  حمایت از ایجاد حکومت دموکراتیک -2
 حقوق از ناشی حق یک عنوان به دموکراسی حق بر بین مفهوم سازش در نگاه کلی،

 از کـه  هـا  دولـت  امور داخلی در ملل مداخله سازمان منع و حاکمیت اصول و الملل بین
براي حل این تعـارض   164.آید می ، مشکل به نظرشوند یم شناخته منشور بنیادین اصول
با اشاره به جایگاه رفیع حقوق بشر، به طور مطلق کفه ترازو را به نفع  حقوقدانان برخی

 سـرنگونی  بـراي  مداخلـه  بـودن  کننـد و بـه قـانونی    می هنجار دموکراتیزاسیون سنگین
 ایـن  در آمریکـایی ریـزمن دیگـر حقوقـدان نامـدار     . عقیده دارنـد  مردمی غیر حکومت
 حکومـت  حـذف یـک   بـراي  خـارجی  مداخلـه  توانـد  نمـی  کسـی  گویـد  می خصوص

این عقیده خـالی از انتقـاد    165.کند محکوم حاکمیت، نقض استدالل با را غیردموکراتیک
 مطالبه دموکراسی از سوي تشخیص مورد در معیاري دیگر حقوقدانان نیست، زیرا هیچ

 166.نـدارد  وجـود  کنـد،  تجویز را قهرآمیز داخلهم بودن قانونی که سرزمین یک جمعیت
 هـا  با برخی چالش ها ثانیاً درست است که در پرتو تحوالت اخیر، اصل حاکمیت دولت

مواجه گردیده است، اما این به معنـاي نادیـده گـرفتن کلـی حاکمیـت و حـذف آن از       
 به عالوه اگرچه مداخله براي حـذف حکومـت  . نیست الملل بینمجموعه اصول حقوق 

تواند از طریق غیر نظامی نیز صورت گیرد، اما در فرض مداخله قهر آمیز،  می غیرمردمی
اصل منع توسل به زور نقض خواهد شد کـه از اصـول منشـور و قواعـد آمـره حقـوق       

  . گردد می محسوب الملل بین
براي برطرف کردن هـر نـوع سـوء ظـن در مـورد مداخلـه        در ظاهرمجمع عمومی 

کنـد کـه    مـی  ایت دولت مربوط در فرآیند دموکراتیزاسیون، بیـان سازمان ملل بدون رض
 "تنها با درخواست خـاص دولـت مربـوط   " مشارکت سازمان ملل در دموکراتیزاسیون،

  

  

164. Aliyu, N. A., op. cit., p. 24.  
165. Reisman, W. M., " Sovereignty & Human Rights in Contemporary International Law", 
American Journal of International Law, 1990, vol. 84, no. 4, p. 876.  
166. Leininger, J., op. cit., p. 478.  
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و همچنان بر احترام به اصـول حاکمیـت دولـت و منـع مداخلـه و       167گیرد می صورت
ــد  ــر دموکراتیزاســیون تاکی ــا ب ــري آنه ــد مــی برت ــرا موفقیــت. کن ــل ســازمان زی  در مل

ــیون ــامی دموکراتیزاس ــق هنگ ــی محق ــه  م ــود ک ــازیگران ش ــت  ب ــوط سیاس ــا مرب  يه
مـورد موافقـت    خاص جامعه آن در ايگسترده نحو به و بپذیرند را آن دموکراتیزاسیون

  168.دهندقرار 

رسد اینکه حق بر دموکراسی، خواه ناخواه بـر اصـل منـع     می اما آنچه قطعی به نظر
اندازد، هرچند کـه شـیوه سـازمان     می سایه ها داخلی دولت ازمان ملل در امورمداخله س

بـه عنـوان مثـال بـان کـی مـون در       . براي مداخله استفاده از ابزارهاي غیر قهري باشـد 
در مصر، از مقامات مصـري خواسـت بـه     2011بحران سیاسی ژانویه و فوریه  بحبوحه

بات را شروع کننـد، و  سرعت تغییرات واقعی براي انتقال به دموکراسی و برگزاري انتخا
از خواسته مردم براي کناره گیري حسنی مبارك کـه بـه طـور غیردموکراتیـک در رأس     

 عالوه بر مورد مـذکور، مجمـع عمـومی    169.قدرت قرار گرفته بود، صریحاً حمایت کرد
میانمـار، از مـوانعی کـه دولـت      بشـر  حقـوق  وضعیت به راجع خود اخیر يها قطعنامه

کند و اجازه مشارکت موثر سازمان ملـل در   می دموکراتیزاسیون ایجادفرآیند  میانمار در
 مشـارکت  مجمـع فقـدان  . کنـد  می دهد، به شدت انتقاد نمی را فرآیند گذر به دموکراسی

 کشـور  این دموکراتیک اصالحات در قومی را يها گروه سیاسی و احزاب واقعی و موثر
 هـا  گـروه  و احـزاب  تمـامی  به کند می از این دولت درخواست و داند می قبول قابل غیر

رف ایـن اظهـارات و     170.دهـد  را دموکراسـی  بـه  گـذر  فرآینـد  در مشـارکت  اجازه صـ
، اگرچه با اقدام عملی سازمان ملل ممکن است همـراه نباشـد، بـه ظـاهر بـر      ها خواسته

در خصوص رضایت دولت مربوط  ها خالف آن چیزي است که مجمع در دیگر قطعنامه
  

  

167. Resolution 64/155, para. 2. 
168. Leininger, J., op. cit., p. 473.  
169. UN News Centre, Intimidation of Media, Human Rights Groups in Egypt ‘Outrageous', 
Ban Says, (3 February 2011). Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37459&Cr=egypt&Cr1 (Visit: 4, 2, 2011)  
170. UN Docs. A/RES/62/222 (2008) & A/RES/63/245 (2009) Common Paras. 2(e) & 5(a). 
See also UN Doc. A/RES/64/238 (2010).  
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  . کند می زمان ملل در فرآیند دموکراتیزاسیون، بیانبراي دخالت سا
دیگر اقدامات سـازمان ملـل از جملـه مجمـع عمـومی در زمینـه دموکراتیزاسـیون،        
حمایت از دولت دموکراتیک در مقابل دولتی است که در نتیجه کودتا یا بـه طـور غیـر    

نتیجه ایجـاد  پس از فروپاشی دموکراسی در هندوراس در . قانونی بر سر کار آمده است
بـا محکـوم کـردن حـذف      2009جـوالي   1حکومت کودتا، مجمع عمومی در قطعنامه 

 دولت قانونی و برقراري حکومت کودتا، خواهان بازگشت دولـت قـانونی آقـاي زالیـا    
 هـا  شود که به طور دموکراتیک انتخاب گردیده بود و به طور صریح از سـایر دولـت   می

جمهور قـانونی آقـاي خـوزه مانوئـل زالیـا       حکومتی غیر از حکومت رییس"خواست 
در واقع مجمع با قراردادن یک وضعیت داخلی هندوراس  171".روزالز را شناسایی نکنند

خواهـد در   می ي عضو سازمانها در دستور کار خود، از دولت) تعیین حکومت قانونی(
ن راه بازگرداندن حکومت قانونی به قدرت و حذف مسالمت آمیز حکومت کودتـا بـا آ  
. همکاري کنند، به رغم اینکه حکومت کودتا تمام شروط یک حکومت موثر را دارا بود

مداخله مجمع بر این مبنا است که سرنگونی حکومت قانونی منتخـب مـردم در نتیجـه    
تواند به عنوان یکی  می زیرا دموکراسی. کودتا، ناقض حق تعیین سرنوشت داخلی است

   172.مل کنداز عناصر حق تعیین سرنوشت داخلی ع
ي سیاسـی بـر سـر    هـا  وضعیت دوگانگی حکومت سـاحل عـاج و اخـتالف گـروه    

نیز موجب دخالت کم سابقه سـازمان ملـل، در   به بعد  2010سپتامبر  ازحکومت قانونی 

  

  

171. Resolution on the Situation in Honduras: Democracy Breakdown. UN Doc. 
A/RES/63/301 (1 July 2009), Paras. 1- 3. 
172. Fan, H., "The Missing Link between Self-Determination & Democracy: The Case of East 
Timor", Northwestern Journal of International Human Rights, 2007, vol. 6, no. 1, p. 176. 

در خصوص رابطه بین دموکراسی و حق تعیین سرنوشت اختالف نظرهاي فراوانی بین حقوقدانان 
  : از جمله بنگرید به. وجود دارد

Vidmar, J., "The Right of Self-determination & Multiparty Democracy: Two Sides of the 
Same Coin?", Human Rights Law Review, 2010, vol. 10, no. 2, Miller, R. A., "Self-
Determination in International Law & the Demise of Democracy?", Columbia Journal of 
Transnational Law, 2003, vol. 41, Etzioni, A., "The Evils of Self-Determination", Foreign 
Policy, 1992-1993, no. 89, Franck, T. M., op. cit., & Fan, H., op. cit.. 
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سازمان ملل، به رغم تصمیم شوراي قانون  173.فرآیند دموکراتیزاسیون این کشور گردید
ألسـان  ده انتخابات تشخیص داد، اعالم کرد کـه  را برنباگبو  لورانکه  دولتاساسی این 

دبیرکـل   174.شناسـد  مـی  را به عنوان رییس جمهور قانونی و منتخب ساحل عـاج  واتارا
سازمان ملل صریحاً اعالم کرد که تمام تالش خود را بـراي بدسـت گـرفتن قـدرت از     

راستا نیز در این  175.داند، به کار خواهد بست می سوي نامزدي که آن را برنده انتخابات
را به عنوان  واتاراي مجمع عمومی، هیات نمایندگی منصوب از طرف ها کمیته اعتبارنامه

نماینده حکومت قانونی ساحل عاج در سازمان ملل شناسایی کرد که مورد تایید مجمـع  
   176.عمومی قرار گرفت

 توان می موارد دیگر را. استداراي سابقه  عمومی یی از سوي مجمعها چنین مداخله
. دانسـت  1990ي غیردموکراتیک لیبریا و سیرالئون در دهه ها از جمله وضعیت حکومت

ي نمایندگی ها ي هیاتها ي مجمع، از پذیرش اعتبار نامهها در این موارد کمیته اعتبارنامه
حکومت چالز تیلور در لیبریا و جـانی پـائول کورومـو در سـیرالئون کـه بـا سـرنگونی        

رت رسیده بودند، به رغم کنترل موثر آنها بر کشورشـان،  ي دموکراتیک به قدها حکومت
موضـع عملـی مجمـع عمـومی در مشـروعیت       خودداري کرد که این خود نشان دهنده
رسـد رویـه مجمـع     مـی  در نتیجـه بـه نظـر    177.مداخله به طرفداري از دموکراسی است

  

  

در این کشور، شوراي امنیت  2002-2004البته شایان یادآوري است که به علت جنگ داخلی . 173
ي سازمان ها ی دانست و حضور اولیه هیاتالملل بینوضعیت این کشور را تهدید علیه صلح و امنیت 

  .مبنا استملل و دخالت سازمان در برگزاري انتخابات در این کشور نیز بر همین 
  :الملل بینبراي آگاهی بیشتر بنگرید به نوشته ژان داسپرمان در وبالگ مجله اروپایی حقوق . 174

Ejiltalk!, Jean d’Aspremont, Duality of Government in Côte d’Ivoire (4 Janurary 2011), 
Available at: http://www.ejiltalk.org/duality-of-government-in-cote-divoire/#more-2898 
(Visit: 6, 1, 2011).  
175. UN News Center, Côte d’Ivoire: Ban Steps up Efforts to Ensure Rightful New President 
Takes Office (17 Janurary 2011). Available at: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37296&Cr=ivoire&Cr1= (Visit: 25, 1, 
2011).  
176. Report of the Credentials Committee, Credentials of Representatives to the Sixty-Fifth 
Session of the General Assembly (2010), A/65/583/Rev.1, Para. 7. 
177. Levitt, J. I., op. cit., pp. 798 & 803.  
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 راون دموکراتیزاسی جانببین دموکراتیزاسیون و منع مداخله  صورت تعارضعمومی در 
کار  این عقیده که هیچ ،بنابراین .گیرد می  بـراي  ملـل  سـازمان  در ویژه اي یالملل بینسازِ

چنـدان بـا واقعیـت کنـونی      178نـدارد،  وجـود  دموکراتیـک  حاکمیـت  در وقفـه  بررسی
  . همخوانی ندارد

مشارکت مجمع عمومی در پایه گذاري نظم حقوقی نوین : تحلیل پایانی
  جهانی انسان محور

عیت نقــض شــدید حقــوق بشــر در مجمــع عمــومی و تــالش بــراي بررســی وضــ
، نشانگر قصد مجمع در مشـارکت دادن عملـی   ها دموکراتیزاسیون ساختار داخلی دولت

 ایـن نظـم،   179.اسـت نظم حقوقی نوین جهانی انسان محور سازمان ملل در پایه گذاري 
 180.واهـد بـود  هاي بنیادین انسانی استوار خبر ارزش اششالوده و است وجدان بشریت

در جهـت هماهنـگ    181پیدایش این نظم که انسان را محور اصلی خود قرار داده اسـت 
. براي اجراي یکسان مقررات جهان شمول حقـوق بشـر اسـت    ها سازي اقدامات دولت

هـر عصـري   " ضرورت پایه ریزي نظم حقوقی نوین بر این دلیل عقلی استوار است که
چرا که . تواند از این قاعده مستثنی باشد نمی و عصر حاضر نیز ١٨٢" قانون خود را دارد
داننــد و اگــر  مــی ی وجــود چنــین نظمــی را گریــز ناپــذیرالمللــ بــیننیازهــاي جامعــه 

استانداردهاي قدیمی را در مورد نظم حقوقی نوین جهانی اعمال کنیم، مرتکب اشتباهی 

  

  

178. Wippman, D., op. cit., p. 674.  
روي  نظم بشري نوین جهانییی باعنوان ها مجمع همچنین از سده بیست و یکم به صدور قطعنامه. 179

است، در این مورد  نظم بشري نوین اقتصاديطریق آنها بیشتر در صدد پایه ریزي آورده است که از 
  : ي مجمع با عنوانها نگاه کنید به قطعنامه

"The Role of the United Nations in Promoting a New Global Human Order", UN Docs. 
A/RES/55/48 (2000), A/RES/57/12 (2002) & A/RES/62/213 (2007) 

  .A/65/L.38: همچنین پیش نویس قطعنامه جدید به شماره و
180. Cançado Trindade, A. A., op. cit., p. 272.  
181. Ibid., p. 271.  
182. Domingo, R., The New Global Law, Cambrige University Press, New York, 2010, p. 3.  
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 از یريجلـوگ  بـه  قـادر  سنتی مللال بین زیرا مسلم است حقوق 183.بس بزرگ گشته ایم
مربـوط بـه    مقـررات  ابهـام  184.نیسـت  جهـان  گوشه و کنار در بشر حقوق شدید نقض
کاري نشدن بینی پیش منشور، در بشر حقوق رعایـت   تضـمین  بـراي  آن در صریح سازِ

 بشـر را  حقـوق  اي معاهـده  خـاص  يهـا  مکانیسم ناکافی بودنهمچنین  و حقوق بشر،
ک می   185.دانست ارهاي جدیدتوان از علل روي آوري سازمان ملل به سازِ

تواننـد   ها نمـی  دولت" دهد که در نظم جدید، دیگر می عملکرد مجمع عمومی نشان
 بـر نظم نـوین جهـانی    ١٨٦".به طور مطلق در حمایت از حقوق بشر مورد اعتماد باشند

 معتبـر  غیـر  را خـود  با ناسازگار تدبیر یا اقدام هر و گذاشت خواهد اثر ي داخلیها نظام
ی جایگزین قانونگـذاري داخلـی در زمینـه مقـررات     الملل بین جاد قواعدای 187.گرداند می

 و مـوازین  انحصـاري  کننـده  تعیین سرزمینی دولت دیگر" و 188حقوق بشر خواهد شد
پیامد این، همانا فرسایش تدریجی اصل  189".نیست سرزمینش در بشر حقوق معیارهاي

وجود این، نبایـد آن را بـه   با  190.است ها منع مداخله سازمان ملل در امور داخلی دولت
از  هـا  معناي کنار گذاشتن یکباره اصل منع مداخله سازمان ملل در امـور داخلـی دولـت   

مجموعه اصول منشور ملل متحد دانست، بلکه سازمان در صدد توجیه پذیر کردن اصل 
  .خواهد بوداحترام به حاکمیت 

مرجـع نـاظر بـر     انسان محور، نهادینـه شـدن وجـود    نوپدیددیگر ویژگی مهم نظم 
اگرچه در -است که در صورت لزوم، اقدام به مداخله  ها وضعیت حقوق بشر در دولت

هم اکنون بـه طـور عملـی و بـی     . کند می -قالب غیر مرسوم و در ماهیتی مسالمت آمیز
و شـوراي حقـوق   (آنکه سند الزام آور در این زمینه وجود داشته باشد، مجمع عمـومی  

  

  

183. Ibid., p. 121. 
184. Cançado Trindade, A. A., op. cit., p. 271. 
185. Breen, C., op. cit., p. 264.  
186. Enabulele, A. O., op. cit., p. 408.  
187. Cançado Trindade, A. A., op. cit., p. 276. 
188. McGinnis, J. O. & Somin, I., op. cit., p. 1740.  
189. Enabulele, A. O., op. cit., p. 410.  
190. Donnelly, J., "Genocide & Humanitarian Intervention", Journal of Humnaitarian 
Intervention, 2002, vol. 1, no. 1, p. 93.  
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چرا . با اتباع خود است ها عهده دار نظارت بر رفتار دولت) آن بشر به عنوان رکن فرعی
 .دانـد  مـی  در زمینه حقوق بشـر  ها که مجمع خود را نهاد ناظر بر رعایت تعهدات دولت

ي حقوق بشر، هـر جـا کـه    ها نسبت به ارتکاب نقض" اش کهمصوبهاین موضع از این 
نمونـه بـارز   . یـان اسـت  بـه خـوبی نما   191،"اتفاق افتد، هوشیاري کامل خواهد داشـت 

مداخله شوراي حقوق بشر براي حمایت از حقوق بشر و نادیده گرفتن حاکمیت دولت 
 در نقـض حقـوق بشـر    اسراییل عملکردشورا در برابر  این توان در اقدامات اخیر می را

روزه غزه، شوراي حقوق بشر به رغم مخالفت اسـرائیل، یـک    22در پی جنگ . دانست
بشـر و   الملـل  بـین نقض حقـوق  موارد تحقیق در مورد تمام "اي هیات حقیقت یاب بر

 2009ژانویـه   18تـا   2008دسامبر  27بشردوستانه که در فاصله زمانی  الملل بینحقوق 
پس از آنکه  192.تشکیل داد "ي نظامی در غزه ارتکاب یافته اندها در چارچوب عملیات

ه تشکیل هیات حقیقـت یـاب   شورا اقدام ب 193یش را گزارش نمود،ها هیات مزبور یافته
دیگري نمود تا بر تمام اقدامات اسراییل در اجراي گزارش یـاد شـده نظـارت نمایـد و     

، هـا  ارزیابی کند آیا اقدامات دستگاه قضایی اسراییل در تعقیب و محاکمه عاملین نقـض 
سازکارهاي حمـایتی   194.ی استالملل بینمستقل، موثر، واقعی و منطبق با استانداردهاي 

کننـد، از ایـن    مـی  اي حقوق بشر اگرچه هنوز مراحل اولیه آزمون خـود را سـپري  شور
ي خـود  ها دارند سیاست می ، آنها را واها ویژگی برخوردارند که با اعمال فشار بر دولت

در واقع شـورا از   195.را مجدداً ارزیابی و تنظیم کنند و به اجراي حقوق بشر گردن نهند
  

  

191. Resolution on the United Nations Action in the Field of Human Rights through the 
Promotion of International Cooperation & the Importance of Non-Selectivity, Impartiality & 
Objectivity. UN Doc. A/RES/62/165 (20 March 2008), para. 2.  
192. Resolution on the Grave Violations of Human Rights in the Occupied Palestinian 
Territory, Particularly Due to the Recent Israeli Military Attacks against the Occupied Gaza 
Strip, UN Doc. A/HRC/S-9/L.1 (12 January 2009), para. 14.  
193. Human Rights Council, Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza 
Conflict. UN Doc. A/HRC/12/48 (25 September 2009).  
194. Follow-up to the Report of the United Nations Independent International Fact-Finding 
Mission on the Gaza Conflict, UN Doc. A/HRC/RES/13/9 (14 April 2010), para. 9. 
195. Short, C., "From Commission to Council: Has the United Nations Succeeded in Creating a 
Credible Human Rights Body?", International Journal on Human Rights, 2008, vol. 9, issue 
1, p. 154. 
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، هـا  ی اجراي مقررات حقوق بشر از سوي تمام دولتاین طریق در تالش است با بررس
  196.پوشش جهانی اجراي حقوق بشر را تضمین کند

یـک دولـت    سـوي  از بشـر  حقوق نقض صورت در ها هرچند همانند گذشته دولت
دولت نـاقض و نادیـده    داخلی امور در مداخله حق به طور یکجانبه و خودسرانه دیگر،

در نظم جدید تالش بر این است که با تعدیل اصل اما  197ندارند، را گرفتن حاکمیت آن
ي هـا  هم بتوانند در راستاي اهـداف و هماهنـگ بـا فعالیـت     ها منع مداخله، سایر دولت

سازمان ملل براي حمایت از حقوق بشر و متوقف کردن اقدامات دولت نـاقض، اقـدام   
خـود و   چرا که از حیث عملی مجمع عمومی براي کارآمد و موثر کردن دخالـت . کنند

رسیدن به اهدافش از جمله واداشتن دولت ناقض به متوقف کـردن سـرکوب و نقـض    
  .است ها حقوق بشر، نیازمند حمایت و یاري سایر دولت

انی حقوق بشـر، نـه تنهـا موجـب تعبیرهـاي      به عبارت دیگر برتري هنجارهاي جه
ي ها خلی دولتمنع مداخله سازمان ملل در امور دا(منشور  2ماده  7بند مورد در  جدید
در امـور داخلـی    هـا  است، بلکه همچنین اصل عرفی منع مداخلـه سـایر دولـت   ) عضو

در عمـومی  بـه عنـوان مثـال مجمـع      198.دهـد  مـی  یکدیگر را نیز تحـت الشـعاع قـرار   
راجع به وضعیت حقـوق بشـر در میانمـار، از     2009و ژانویه  2008ي فوریه ها قطعنامه

بـه سـبب   ) آنآسـه (آسـیاي جنـوب شـرقی     ياهـ  ي عضو اتحادیه ملـت ها اقدام دولت
گذر مسالمت آمیز به دموکراسی و ترویج و حمایت از حقـوق  مشارکت آنها در فرآیند 

  

  

196. Abebe, A. M., "Of Shaming and Bargaining: African States and the Universal Periodic 
Review of the United Nations Human Rights Council", Human Rights Law Review, 2009, vol. 
9, issue 1, pp. 7- 8. 
197. Enabulele A. O., op. cit., p. 410. 

کند که اصل منع مداخله  می ی دادگستري در قضیه دیوار حائل هم تاییدالملل بیننظر مشورتی دیوان . 198
 دیوان بیان. در امور داخلی یکدیگر هنگام نقض حقوق بشر از احترام گذشته برخوردار نیست ها دولت

موظف به اقدام براي  ها دارد در هنگام نقض تعهدات حقوق بشر از سوي یک دولت، دیگر دولت می
  . جلوگیري از آن هستند

ICJ Judgement, Case Concerning Legal Consequences of the Construction… op. cit., Paras. . 
154, 160 & 163. 
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 آن بـر عـدم  آسـه  سنتی سیاسـت  طور حال آنکه به 199.کند می استقبالبشر مردم میانمار 
 روابـط  در هـم  اصـل  و ایـن  200بوده عضو از جمله میانمار دول داخلی امور در مداخله
 201.شـود  می شمرده مقدس آنآسه عضو يها دولت یالملل بین روابط در هم و اي منطقه

آن به تعدیل این اصل، به علت همخوانی نداشتن مطلق انگاشـتن اصـل   روي آوري آسه
در وضعیت دوگانگی حکومت . ی استالملل بیني کنونی در جامعه ها مزبور با ضرورت

ي سازمان ملل ها ادیه اروپایی با حمایت از تالشساحل عاج نیز اتحادیه آفریقایی و اتح
را به عنوان رییس جمهور قانونی و  واتاراألسان از قدرت، باگبو  لورانبراي کناره گیري 

اتحادیـه آفریقـایی عـالوه بـر توسـل بـه       . منتخب مـردم ایـن کشـور شناسـایی کردنـد     
یم گرفت با تعلیق تصم 202براي کناره گیري از قدرت، باگبومیانجیگري براي قانع کردن 

و  هـا  عضویت ساحل عاج، از هرگونـه مشـارکت دادن ایـن دولـت در تصـمیم گیـري      
اقدامات اتحادیه مزبور تا به دست گرفتن قدرت از سوي رییس جمهور منتخب مـردم،  

 بـاگبو علیه حکومت  ها در همین راستا اتحادیه اروپا نیز برخی تحریم 203.خودداري کند
  204.وضع کرد

 ایـن  بـر  205حقوق بشـر،  شوراي تشکیل به خود موافقت اعالم با ها به عالوه دولت
در امور تحت صالحیت ملـی اعضـا و منـع     ملل سازمان مداخله اصول منع که واقعیت

  

  

199. Resolutions on the Situation of Human Rights in Myanmar, UN Docs. A/RES/62/222 (28 
February 2008 ), Para. 3(g) & A/RES/63/245 (23 January 2009), Para. 3(f). 
200. Arendshort, J., op. cit., p. 112.  
201. Dunn, L., Nyers, P. & Stubbs, R., "Western Interventionism versus East Asian Non-
Interference: Competing 'Global' Norms in the Asian Century", The Pacific Review, 2010, 
vol. 23, no. 3, p. 298. 
202. News Daily, Ivory Coast Talks Fail, Gbagbo Rejects Mediator (19 January 2011), 
Available at: http://www.newsdaily.com/stories/tre70i2es-us-ivorycoast-mediation/ (Visit: 12, 
2, 2011). 
203. New York Times, Ivory Coast: African Union Suspension (9 December 2010), Available 
at: http://www.nytimes.com/2010/12/10/world/africa/10briefs-Ivorycoast.html (Visit: 12, 2, 
2011). 
204. European Parliament News, Côte d'Ivoire: EP Backs EU Sanctions and Calls on Gbagbo 
to Step down (16 December 2010), Available at: 
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101215IPR10428/html/C%C3%B4te-
d%27Ivoire-EP-backs-EU-sanctions-and-calls-on-Gbagbo-to-step-down (Visit: 12, 2, 2011). 
205. Resolution Adopted by the General Assembly Establishing the Human Rights Council, 
A/RES/60/251 (3 April 2006).  



 101  یمجمع عموم یننو یکردهايرو: منشور ملل متحد 2ماده  7بند 

 صـحه  نیسـت،  برخـوردار  گذشـته  اعتبـار  از در امور داخلـی یکـدیگر   ها دولت مداخله
 فراتـر  گامی بشر، وقحق شوراي در ها دولت تمام اقدامات مورد در موشکافی. گذاشتند

 هـا  دولـت  برخـی  بشر حقوق کارنامه بررسی به تنها که است عمومی مجمع اقدامات از
 مذکور شوراي در دولت یک بشر حقوق وضعیت اي دوره بررسی هنگام. کند می بسنده
 توضیح درخواست و سئوال طرح به توصیه یا اقدام خود، مشارکت با نیز ها دولت دیگر

 خصـوص  در حتـا  بلکـه  بشـر،  حقوق نقض ارتکاب به نسبت فقط نه مربوط دولت از
 اي مسـاله  206نمایند؛ می بشري حقوق معاهده یک در عضویتش عدم موضوعی همچون

 دولـت مربـوط   صـالحدید  و رضایت بر  اساساً آن با رابطه در اقدام و گیري تصمیم که
  .است مبتنی

و دخالت بدون هماهنگی  اه دولت مداخله یکجانبهاصرار بر پابرجا ماندن اصل منع 
 بشـر  حقـوق  بـر  اسـت  با سازمان ملل، بدین سبب است کـه مداخلـه یکجانبـه ممکـن    

برجـاي   آن، پیامدهاي منفـی  مورد مداخله از جمله حق تعیین سرنوشت دولتجمعیت 
توان به اقدامات مجمع عمومی و شوراي حقوق بشر در  نمی اما این ممنوعیت را. گذارد

زیرا همان گونـه کـه    .شر و ترویج دموکراتیزاسیون، تسري دادبررسی وضعیت حقوق ب
سازمان ملل باید هنگـامی کـه مقاصـد منشـور در      ،گوید می ی دادگستريالملل بیندیوان 

 207.کنـد  ا براي جلـوگیري از نقـض آنهـا دوچنـدان    معرض تخطی است، تالش خود ر
تعیین سرنوشـت  عمال حق ارعایت حقوق بشر و در راستاي  خود ،ي سازمانها مداخله

و تاکنون ارکان سازمان ملل به ویژه مجمع عمـومی در   208گیرد می صورتداخلی مردم 
   209.اند داشته اساسی فرآیند طوالنی و سخت، سهماجراي این 

از روزگـاران باسـتان تـا زمانـه مـا، بـه جـز بالیـاي طبیعـی، تـاریخ           . سخن کوتـاه 
بـوده  دخیـل   آنهـا  کمیت در ایجادرا به یاد دارد که دست حا زیادي انسانی يها مصیبت

  

  

206. Abebe, A. M., op. cit., pp. 15, 16 & 18. 
207. ICJ Judgement, Case Concerning Legal Consequences of the Construction… op. cit., 
para. 162.  
208. Ruth, G., op. cit., p. 533.  
209. Zyberi, G., "Self-Determination through the Lens of the International Court of Justice", 
Netherlands International Law Review, 2009, vol. 56, issue 3, p. 431.  
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هولوکاست نازیها، ستاندن هـزاران جـان شـریف آدمـی در سـربرنیکا و روانـدا،       . است
و سرکوب بی گناهـان بـه جـرم مطالبـه     کره شمالی  در تحمیل زندگی ذلت بار بر مردم

 ايشان در گوشه و کنار کره خاکی، همه و همه به تصویر کشاننده چهـره حقوق انسانی
حـاکمیتی کـه در رأسـش انسـانی     . رسـند  می آن به نظر وستفالیایی به تعبیر میتحاکاز 

است نیک خواه ادعا دارد قبل از آنکه بر أریکه قدرت تکیه زند، . دیگراناست همچون 
را، بلکـه انسـانیتش را    هـا  اما پس از نشستن بر مسند قدرت نه تنها انسان  .و انسان مدار

دانـد بـراي رسـیدن بـه      مـی  و نابودي همنوعش را ابزاريسپارد  می هم به باد فراموشی
با دادن اصالت مطلق به مفهوم حاکمیـت بـدون مالحظـه    . ي جاه طلبانه خودها خواسته

 نـابودي  ، جـام در یک جا است که یحاکمیتحقوق انسانی و حتماً با قصد اعمال چنین 
ر صفت در گوانتانامو ي بربها به شکنجهکشند، جاي دیگر دارفور سر می در را همنوعان

 غـزه تحمیـل  بـر مـردم    و مشقت را خواري همراه بازندگی جایی هم  وزنند  می دست
 ي جانکاه که چشمان مردمان هزاره سوم را همچنان اشـک آلـود  ها این واقعیت. کنند می
برد که باید از خویش برون آمد و براي حمایت  می دارد، بیننده را در این اندیشه فرو می

اقداماتی که مجمع عمومی در دوره اخیر بـه انجـام   . انسان و انسانیت کاري کرد موثر از
فرجام . در برابر خودکامگی ها رسانیده است، پاسخی است به ضرورت حمایت از انسان

تـوان   نمـی  این رویکرد آن است که مقابله سازمان ملل با نقـض حقـوق بشـر را دیگـر    
  .دانست "داخلی هر دولت قرار دارنددر اموري که اساساً در صالحیت "مداخله 



 

  ...سیستم  حدت و تکثرالملل در آئینه و ارزیابی کارنامۀ کمیسیون حقوق بین

  الملل ارزیابی کارنامۀ کمیسیون حقوق بین
  الملل سیستم حقوق بین در آئینه وحدت و تکثر

  Þدکتر آرامش شهبازي

  چکیده
 تحـول  در تأمل هاي جنبه همترینم از یکی الملل بین حقوق تدوین و مترقیانه توسعه

 جنـگ  از پـس  بـویژه  الملـل  بین حقوق کمیسیون که آید می حساب به الملل بین حقوق
کمیسیون که اینـک بـه عنـوان     .کند می ایفا حوزه این در را نقش ترین عمده دوم جهانی

شناخته شده از مجموعـه خـانواده ملـل متحـد بـه فعالیتهـاي        یکی از نهادهاي عمده و
پـردازد، در آغـاز ورود    الملل می اي در زمینه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین هگسترد

جاي نهاده که نشان از توجـه ایـن نهـاد بـه      اي را به به دهه هفتم از عمر خویش کارنامه
هاي متنوعی از حقوق دریاها تـا حمایـت دیپلیماتیـک و مسـئولیت      موضوعات و حوزه

  . الملل حث مرتبط با منابع حقوق بینالمللی دولتها گرفته تا مبا بین
محور و زمینه اصلی بحث حاضر تأمل در مفهوم وحدت و تکثر در گستره سیسـتم  

الملل و در کارنامه فعالیتهاي بـیش از نـیم    الملل از منظر کمیسیون حقوق بین حقوق بین
در واقع بر این اساس، چارچوب عمـده بحـث   . باشد الملل می قرن کمیسیون حقوق بین

مراد از تکثر و وحدت در سیسـتم حقـوق   ) حاضر پرداختن به این امر است که نخست

  

  

Þ الملل پژوهشگر حقوق بین  
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الملـل مبـین نقـش کمیسـون در      کارنامه کمیسیون حقوق بـین ) الملل چیست و دوم بین
حقـوق  » تکثر«رفته به  الملل است یا اقدامات این نهاد، رفته حقوق بین» وحدت«تحکیم 

  زند؟  الملل دامن می بین
الملل، وحدت، تکثر، توسـعه و تـدوین حقـوق     کمیسیون حقوق بین: يواژگان کلید

  الملل بین

  مقدمه
هاي تأمل در تحـول   الملل یکی از مهمترین جنبه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین

الملـل بـویژه پـس از جنـگ      آید که کمیسیون حقوق بین الملل به حساب می حقوق بین
الملل  کمیسیون حقوق بین 1.است وزه ایفا کرده ترین نقش را در این ح جهانی دوم عمده

تنظــیم ) نخســت. پــردازد مــی بــه چنــد طریــق بــه ایفــاي چنــین مســؤولیت خطیــري  
هایی که حاصل جلسات متعدد تحقیق و تفحـص در خصـوص موضـوعات     نویس پیش

گوناگون است؛ در هیمن راستا برخی طرحهاي پیشنهادي کمیسیون در نهایت بـه تهیـه   
برخـی  ) دوم 2.اسـت   الملل ختم شـده  حقوق بین ونهاي کلیدي در قلمروبرخی کنوانسی

که گرچه هنوز به پـذیرش    بناي تأمل در موضوعاتی جدي شده کارهاي کمیسیون سنگ
. اسـت   آور از سوي دولتها ختم نشده اما زمینـه ایـن امـر را فـراهم آورده     تعهداتی الزام

الملـل   گیري قواعد حقوق بـین  د شکلالملل خود را در فرآین کمیسیون حقوق بین) سوم
و توسـعه مترقیانـه    4دهنده تمایل کمیسیون بـه تـدوین   و این نشان 3عرفی دخیل ساخته

  

  

1 See Introduction to International Law on the Eve of the Twenty –first Century, at 1, U.N. 
Sales No. E/F 97.V.4 (1997). 
2 Ibid, pp. 1-2.  
3 Yearbook of International Law Commission, 1950, vol. II, pp. 367-374.  

المللی براي نخستین بار توسط جرمی بنتام در  الملل از طریق نهادهاي بین مسأله تدوین حقوق بین 4
  :نک. قرن هجدهم میالدي مطرح شد

Oppenheim's International Law, vol. 1, 9th ed. 1992, pp. 97-98.  
. کنند المللی قلمداد می المللی تدوین را منحصراً پیامد اقدامات نهادهاي تقنینی بین برخی حقوقدانان بین

  :نک
Georg Schwarzenberger, A Manuel of International Law, Universal, New Delhi, 5th edition, 
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   5.الملل در کنار یکدیگر است حقوق بین
 الملل که اینکه به عنوان یکی از نهادهـاي عمـده و   به هر روي، کمیسیون حقوق بین

پردازد، در آغاز ورود به دهـه   به فعالیت میشناخته شده از مجموعه خانواده ملل متحد 
جاي نهاده که نشان از توجه این نهاد به موضوعات  اي را به هفتم از عمر خویش کارنامه

اي که در تـأملی جـدي در آن در    الملل است؛ کارنامه هاي متنوعی از حقوق بین و حوزه
است که در تـدوین  یش و نقشی ها وهله نخست، نشان از وفاداري کمیسیون به کارویژه

 6»پژوهشـی  آینـده «اي را جهت  الملل ایفا کرده و در مرتبه دوم زمینه و توسعه حقوق بین
الملل از طریق ارکان قانونگذارش خواهد پیمـود، مهیـا    در مسیري که سیستم حقوق بین

  .سازد می

  

  

2000, pp. 380-85,  
و بندهاي دوم و سوم  17و  16و بندهاي اول و دوم مواد  1شایان ذکر است که بند اول ماده البته  5

کوشد تا   از این حیث کمیسیون می. متضمن این است که اقدامات کمیسیون جنبه انتخابی دارد 18ماده 
. شوند می جذابیتی دارند و یا مناسب جهت تأمل تشخیص داده  باشند، به مباحثی بپردازد که ضروري می

  :در این خصوص نک
Report of the International Law Commission on the Work of its Forty –Eight Session, Official 
Records of the General Assembly , Fifty-First Session, Supplement No.10 (A/51/10). 

الملل  ي موسع، تدوین و توسعه حقوق بینالمللی در تفسیر از سوي دیگر، به زعم برخی حقوقدانان بین
الملل  در نهایت از یکدیگر قابل تفکیک نیستند چرا که تدوین منحصراً به تغییر ماهیت قواعد حقوق بین

شود که در این صورت تحول و پویایی  المللی منحصر نمی عرفی یا اصول حقوقی به تعهدات بین
  :نک. گردد وقی میحقوق قربانی ثبت و ضبط آن در قالب اسناد حق

Judge Nagendra Singh, Codification and Progressive Development of International Law: The 
Role of International Court of Justice, 18 IJIL, (1978), p.2.  

م توسعه مترقیانه در حکم کالبد و روح جاري در فرایند تدوین بوده و پویایی سیست  با این وصف، 
این در حالی است که به زعم برخی مهمترین وجه فارغ این دو مفهوم در . نماید حقوقی را تضمین می

المللی منتهی  نویس معاهدات بین پیامد آنها نهفته است؛ بدینسان در حالیکه توسعه مترقیانه به تنظیم پیش
  :نک. شود یشود، تدوین به فرمول بندي دقیق و سازماندهی روشنی از هنجارها ختم م می

Y. Liang, the General Assembly and the Progressive Development and Codification of 
International Law, 42 AJIL, p. 66 (1948); Y. Liang, Le Developpement et la Codification du 
Droit International, Recueil des Cours, 407(1948).  
6 Futurology  
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در این مجال، عالرغم امکان طرح مباحث متعدد و متنوع پیرامون کارنامه کمیسـیون  
الملل با توجه به محور خاص بحث که اقدامات کمیسیون در زمینه وحدت و  قوق بینح

الملل است، نخست خواهیم کوشید تا بـه اختصـار بـه ایـن دو      تکثر سیستم حقوق بین
مفهوم پرداخته، سپس با برداشتی از مضامین فوق، ضمن واکاوي این مفاهیم در برخـی  

امه فعالیتهاي بیش از نیم قرن کمیسیون حقـوق  الملل، کارن اقدامات کمیسیون حقوق بین
بر این اساس، چارچوب عمده بحث حاضـر پـرداختن بـه    . الملل را از نظر بگذرانیم بین

الملـل چسـت و    مراد از تکثر و وحدت در سیستم حقوق بین) این امر است که نخست
وق الملل مبین نقش کمیسون در تحکیم وحـدت حقـ   کارنامه کمیسیون حقوق بین) دوم
الملـل،   الملل است یا اقدامات این نهاد در مقام قانونگذاري در سیسـتم حقـوق بـین    بین
  زند؟  الملل دامن می رفته به تکثر سیستم حقوق بین رفته

  الملل تأملی در مفهوم وحدت و کثرت در سیستم حقوق بین) مبحث نخست
حقوقی متفاوت  هاي با خصوصیات و ویژگیالمللی  ي بین، هنجارها و نهادهاها رژیم

زمینـه الزم را فـراهم   » وحدت«. کنند کنار یکدیگر زندگی می یک سیستم حقوقی در در
نشان از پویـایی  » کثرت«و  الملل به حیات خود ادامه دهد آورد تا سیستم حقوق بین می

امـا   پـذیرد  شناسـد و در خـود مـی    الملل تنوع را مـی  ، نشان از اینکه حقوق بینآن است
در  تکثّـر . دهـد  بـه حیـات خـود ادامـه مـی      ه بر وحدت ذاتی اسـت کـه  همچنان با تکی

در سیسـتم   تکثّـر توانند تجلـی   ها و هنجارها و یا حتی تأسیسات حقوقی، می زیرسیستم
ـ  ي تنها در بستر نظام حقوقیتکّثرشوند و چنین  حقوقی تلقی ر سیسـتم حقـوق   حاکم ب

ن وصف الزم است تا به اختصار بـه تـأملی در ایـن دو    با ی. کند الملل خودنمایی می بین
  .مفهوم و امکان تزاحم و تعارض در این میان بپردازیم

  الملل در سیستم حقوق بین وحدت و کثرتمفهوم شناسی ) نخست
سیسـتم منسـجم و در عـین حـال متکثـر حقـوق       پاسخ به این پرسش کلیـدي کـه   

دو مفهوم به حیات خود ادامه دهد، نخست  چگونه قادر است تا با پیوند میان  الملل، بین
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نیازمند شناخت مفهوم وحدت و تکثر و در مرحله بعد، واکاوي امکان تزاحم و تعارض 
کـه از اجـزا و عناصـر    » الملـل  سیستم حقوق بین« .میان دو مفهوم و چگونگی آن است

ات خـود  توانـد بـه حیـ    صرفاً تا جایی میاي واحد هویت یافته،  پراکنده اما در مجموعه
ادامه دهد که وحدت ارگانیک و ماهوي الزم را در قالب چارچوبی مؤثر براي برقـراري  

این وحدت سیستمیک در رابطـه توأمـان    7.مخاطبانش تضمین نمایدمتقابل میان روابط 
دت، مفـاهیم  ، همچنان کـه وحـ  حال اینبا  مشهود است؛ و نظام حقوقی سیستم حقوقی

نخسـتین  . سازد در سطوح مختلف نیـز قابـل بحـث اسـت     متنوعی را به ذهن متبادر می
آید تجـانس و یکدسـتی عناصـر موجـود در یـک سیسـتم        مفهومی که از وحدت بر می

گرچه این مفهوم از وحدت در  8 .حقوقی یا یکنواختی و یکدستی در نظام حقوقی است
، فقـدان  حـال  ایـن داخلی قابل تصور است، بـا   یک سیستم حقوقی ملّی یا نظام حقوقی

، یـک  )به لحاظ شکل و ماهیت(واحد مانند یک قانون اساسی هاي الزم طشر برخی پیش
مفهـوم وحـدت در    مانع از تحقق ،اي با صالحیتی عام قوه مجریه منسجم و قوه قضائیه

  . الملل است حقوق بین فرض اخیر در قلمرو سیستم
 11کنـیم؛  ییـاد مـ   10»پیامد«و نه یک  9»یندفرآ«بعنوان یک  از وحدت،سوي دیگر، از 

  

  

7 P.M. Dupuy, A Doctrinal Debate in the Globalization Era: On the  ” Fragmentation“ of 
International Law, op. cit., p. 23.  

لذا گرچه او به تفکیک دو . وجود نخواهد داشت» وحدت«بدون  زعم کلسن نیز یک نظام حقوقی به 8
پرداخت؛ یکی سیستمی ایستا و دیگري سیستمی پویا، لیکن معتقد بود که این  می نوع سیستم حقوقی

  : نک. انجامد به ادامه حیات آنها می ویژگی وحدت در هر دو نوع سیستم حقوقی است که
C.f. N. Bobbio, “Struttura et funzione nella teoria del diritto di Kelsen”, in Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, (1973), pp. 187-215, republished and translated into 
French in N. Bobbio, Essais de théorie du droit, Paris, Bruylant, LGDJ Pub., (1998), pp. 207-
ff; in P.M. Dupuy, L’unité de l’ordre juridique international, op. cit., pp. 67-ff; and C. Leben, 
“Ordre juridique”, in Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, (2003), pp. 1113-ff, 
cited in dupuy, ibid. 
9 A process  
10 A result  

» کثرت«رسد آنچه در خصوص  نظر می در خصوص کثرت نیز وضعیت به همین ترتیب است، لذا به 11
تواند به عنوان  محل هم معرکه آراء گوناگون است، این است که کثرت هم میالملل هنوز  در حقوق بین

عبارت دیگر از یکسو تکثر  یک فرایند باشد و هم در قالب پیامد و نتیجه این فرایند خودنمایی کند؛ به
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و  الملـل، همـاهنگی   وحدت فرایندي است که در مسیر آن حقوق بینبدین صورت که 
مـراد از وحـدت،   «، نمایـد و بعبـارت دیگـر    تضمین مـی  را براي بقاء خود الزم انسجام

سیسـتم   »ذاتـی «ایـن فراینـد کـه    . ستالملل ا هماهنگی یا انسجام سیستمیک حقوق بین
سـتم منتهـی   الملل است، به همکاري میان اجزاء مختلف آن و حفظ بقـاء سی  حقوق بین

در هیـأت   ،الملـل  در نظام حقوق بینچنین فرایندي، از یکسو  در این راستا، 12».شود می
هـاي حقـوقی    هـا و زیرسیسـتم   هنجارها و قواعد حقوقی، به تنظیم روابط میان سیسـتم 

در . انجامـد  الملـل مـی   به وحدت در سیستم حقوق بینو از سوي دیگر ، شود نتهی میم
) الملـل عـام   حقوق بین(، مادر موجود در نظام حقوقی با اعمال قواعد اولیهفرض اخیر، 

الملـل   ز انسجام ذاتی سیستم حقوق بینها مانع ا زیرسیستم قواعد ثانویه و اجراي اعمال
  . نخواهد بود

الملل تا حد زیادي مـدیون ویژگـی    ، وحدت در سیستم حقوق بیناما از سوي دیگر
نیـز هسـت کـه بـا پـذیرش       )الملل عـام  حقوق بین( الملل ذاتی سیستم مادر حقوق بین

توان به این  در نتیجه می. یابد بالواسطه به آن تسري می 13هاي هر سیستم حقوقی ویژگی
الملل تا حد زیادي مـدیون اشـتراك در    در نظام حقوق بین امر اذعان داشت که وحدت

سیسـتم  «و از سوي دیگر متأثر از ذات  14»الملل نظام حقوق بین«قواعد اولیه موجود در 
  

  

الملل و اینکه هنوز مانند حقوق داخلی به دوران بلوغ خود  فرایندي است که بدوي بودن حقوق بین
. است هایی خودبسنده به نتیجه رسیده دهد و از سوي دیگر این فرایند در تحقق رژیم را نشان می نرسیده
الملل بدوي باشد، همزمان  رسند، زیرا اگر حقوق بین الجمع به نظر می حال این دو معنا مانعه با این

ل متالشی المل هاي خاص نیست و از طرف دیگر اگر حقوق بین متضمن نتیجه مبتنی بر تحقق رژیم
به . رسد باشد یا کثرت پیامد این تکثر باشد، وضعیت جدید با فرض قبلی چندان موجه به نظر نمی شده

  .اند عنوان فرایند و نه نتیجه و پیامد مورد توجه قرار گرفته هر حال،در بحث حاضر وحدت و کثرت به
12 Cf. P.M. Dupuy, L’Unite de L’ordre Juridique International, op. cit., pp. 25-33. 

الملل در نخستین بند گزارش نسبتاً مفصل خود در زمینه تکثر به صراحت،  کمیسیون حقوق بین 13
  :نک. کند الملل را یک سیستم حقوقی معرفی می حقوق بین

Report of the Study Group of the International Law Commission' Finalized by M 
Koskenniemi, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising From the 
Diversification and Expansion of International Law, A/CN.4/L.682, 13 April (2006). 
14 Math Noortmann, Enforcing International Law, Ashgate, (2005), pp.140-143. 
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   .است» الملل حقوق بین
سیسـتم حقـوق   /قائل به دو جنبـه شـکلی و مـاهوي از وحـدت در نظـام     » دوپویی«
الملـل اسـت،    نخستین جنبه وحدت که ثمره وحدت شکلی حقوق بـین . الملل است بین

قواعد شکلی  از اي الملل مرکب از دسته متضمن این واقعیت است که سیستم حقوق بین
 گیري هنجارها، اعمال شکلنحوه خاص است که بر تمامی هنجارهاي ثانویه، مشتمل بر 

این . باشد می) ها دولتاکم بر مسؤولیت قواعد ح( تجدیدنظر و مجازات نقضشان آنها و
قواعـد  (.شـوند  برده می نام عنوان قواعد تکمیلی قواعد دقیقاً قواعدي هستند که از آنها به

، چنین قواعدي چه در قالب یک سیستم فرعی حقوقی قرار بگیرنـد  وي زعم به) خاص
با وجود این، نوعی وحدت ثانویه  شود؛ می تهگف 15»ههاي خودبسند رژیم«و یا نه، به آنها 

اي کـه   عد ماهوي یا مادي وحدت است و به وجود قواعد آمرهب مبیننیز وجود دارد که 
 هـر دو گونـه  «هـر حـال،    بـه . پـردازد  ، میهستند در ارتباط با ماهیت چنین هنجارهایی

وحدت شـکلی  منطق نخست، ناظر بر  نند؛ک وحدت مذکور، از منطق متفاوتی تبعیت می
شود و مسؤولیت ناشی از آن هم محقـق   اي امضاء می است، در اینجا براي مثال، معاهده

ویژگـی  تجلـی  دیگري، که  ت هنجار خاص است وشود، این امر صرف نظر از ماهی می
موجـود در میـان هنجارهـا یـا      وحدت ماهوي است، در ارتباط با منطق سلسله مراتبـی 

به عبارتی در حالی که منطق نخست، جنبـه افقـی داشـته و در     ت حقوقی است،تأسیسا
ارتباط با هویت یا شخصیت هنجارهاست، دومی جنبه عمـودي داشـته و در ارتبـاط بـا     

  16».آنهاست و اعتبار ارزشی اقتدار
تواننـد در تنـاقض بـا     زعم وي، این دو منطق در برخی مـوارد مـی   در همان حال به

ند زیرا حتی خارج از یک چارچوب قراردادي، شأن و منزلـت قاعـده   یکدیگر قرار گیر
براي مثال، مسائل مرتبط با حق شرط و . تواند در تخطی از آن مورد توجه واقع شود می

و مصونیت سران کشـورها، کـه بـا     ها دولتالحاق به معاهدات حقوق بشري، مصونیت 
، شـکنجه  ، مانند ژنوسید»یالملل جنایات بین«مباحثی مانند تعقیب سیستماتیک مسؤولین 

  

  

15 Self Contained Regimes  
16 P.M. Dupuy, "A doctrinal Debate", op. cit., p.6.  
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تر از تشریح این روابط در حوزه  اند، بسیار ملموس شده، روبروشده یا تجاوز سازماندهی
 ها دولتملّی  الملل است که هنوز به نظر او در میان تبعیت از حاکمیت مبانی حقوق بین

توان بـا   نمی، »دوپویی«زعم  عالوه به به 17.ي بشري در نوسانندها ارزشق و و تأیید حقو
الملـل تنهـا در    رویکردهاي کالسیک موافق بود که بر اساس آنها، وحـدت حقـوق بـین   

از زمان تصـویب منشـور ملـل    رد، چرا که ب کار می ي شکلی است که آنها را بهها کتکنی
بنیادین مـاهوي فراوانـی پیـدا کـرده      ، هنجارهايالملل ، حقوق بینه این طرفب 18متحد
برخـی هنجارهـاي    از زمـان قضـیه لوتـوس   نظر وي، درست است کـه   بلکه به 19.است

تعـداد ایـن    حـال  ایـن اسـت، بـا    داشته وجود 20»ها دولتبرابري حاکمیت «بنیادین مانند 
حقـوق   قواعـد اولیـه   محدود که همان اياین هنجاره. است ههنجارها بسیار محدود بود

الملـل عرفـی، و هنجارهـاي آمـره      اي از اصول حقوق بـین  مشتمل بر دستهاند،  الملل بین
اي از  ي نیز در قضیه بارسلونا تراکشن از دسـته المللی دادگستر دیوان بینحتی  .شوند می

در  هـا  دولـت تعهـدات  «الزم است تا تمایزي اساسی میـان  « :کند ن نحو یاد میآنها به ای
در  کـه » در مقابـل یکـدیگر   هـا  دولتتعهدات «و » ر کلیت خودی دالملل قبال جامعه بین

دوم،  دسـته به لحـاظ مـاهیتی تعهـدات    . ، قائل شدزمینه روابط دیپلماتیک صورت گیرد
   21».شوند محسوب می ها لتدودغدغه کلیه 

، نه قواعد شکلی که هنجارهاي ماهوي تعهدات دسته دوماین معتقد است » دوپویی«
الملـل را بـه تصـویر     شوند که صورت دیگري از وحـدت در حقـوق بـین    محسوب می

شـود و   خوانـده مـی   »مـاهوي «وحـدت  » دوپویی«زعم  این قسم از وحدت به .کشند می
، عـدم مداخلـه، حقـوق بنیـادین     بزور، منع ارتکاب ژنوسیدمشتمل بر قواعد منع توسل 

  

  

17 Ibid, pp. 5-8. 
18 See Pierre-Marie Dupuy, The Constitutional Dimension of the UN Charter Revisited, Max 
Planck Y.B. U.N. L, (1997), p.1 in ibid.  
19 Pierre-Marie Dupuy, "The Danger of fragmentation or Unification of the International 
Legal System and the International Court of Justice", 31 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol., p. 794. 
20 See S.S. Lotus Case (Fr. v. Turk.), (1927) P.C.I.J. (ser. A) No. 10 (Sept. 7). 
21 Barcelona Traction, Light & Power Co. (Belg. v. Spain), (1970) I.C.J. 3, 32, para. 33 (Feb. 
5). 
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و کلیـدي   از تحـول  الملـل بخشـی   چنین تحولی در حقوق بـین  22.بشر و مانند آنهاست
 23.خواند می» الملل توسعه حقوق بین« مهمی است که وي آن را

شـکلی و   وحـدت  در ارتباط با» دوپویی«توان رویکرد  از سوي دیگر می ،حال با این
با این وصف، وحدت در معناي  رد؛الملل را به نوعی دیگر نیز تعبیر ک حقوق بینماهوي 

الملـل، کـه بـه     واحد در نظام حقـوق بـین   خاص تنها با تصور وجود یک قانون اساسی
  .شود میپردازد محقق  در میان هنجارهاي حقوقی می ترسیم سلسله مراتبی

  امکان و امتناع: الملل وحدت و تکثر در سیستم حقوق بین) دوم
الملل بعنوان یک سیستم حقوقی اسـت،   همزمان که وحدت ذاتی سیستم حقوق بین

نماید که آیا این  و تکثر ویژگی ظاهري و صوري آن، همچنان این پرسش قابل طرح می
تعـارض سیسـتمیک منتهـی    دو مفهوم در درون یک سیستم حقوقی واحد به تـزاحم و  

  شود یا خیر؟ می
هاي متعدد  الملل یک سیستم حقوقی مرکب از الیه اگر بپذیریم که سیستم حقوق بین

الملل باشـیم، در   است، و اگر قائل به وحدت ذاتی و تکثر صوري در سیستم حقوق بین
واهد ها، هنجارها و نهادهاي حقوقی نخ گونی در میان تأسیسات، آئین چنین فرضی گونه

اي وارد سازد، و تنها به تنـوع و پویـایی    الملل خدشه توانست به ذات سیستم حقوق بین
  

  

22 P.M. Dupuy, "The danger of Fragmentation or Unification of the International Legal 
System", op. cit., p. 795.  

  :شده دارد که عبارتند از  زعم او این توسعه چند ویژگی شناخته به 23
الملل در حال حاضر به علت ضرورت  بین حقوق. الملل توسعه قلمروي مادي اعمال حقوق بین)نخست

هاي کیفري، سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، علمی و  المللی، تقریباً تمامی حوزه رو به رشد همکارهاي بین
 . دهد تکنیکی زندگی بشر را پوشش می

 .شود المللی با نقش پررنگی که از سوي بازیگران غیردولتی ایفاء می افزایش بازیگران بین)دوم

المللی، از طریق برخی سازکارهاي قراردادي و  ش براي افزایش کارایی تعهدات عمومی بینتال)سوم
الملل و حقوق  الملل اقتصادي، حقوق تجارت بین ، حقوق بینخصوص در حوزه حقوق بشر پیچیده به

  :نک. الملل محیط زیست بین
Ibid, p. 795.  
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الملـل نیـز    آن منتهی خواهد شد، همین فرض در خصوص مخاطبین سیستم حقوق بین
الملل نخواهـد   گونی و تکثر تابعان حقوق بین قابل تسري است؛ در این فرض نیز، گونه

  24. م فراهم آوردمانعی جدي در وحدت ذاتی سیست

از حیث  الملل کمیسیون حقوق بین در کارنامهمختصر تأملی ) مبحث دوم
  تکثر موضوعی

الملل از بدو تأسیس مبین ورود کمیسیون بـه   تأملی در اقدامات کمیسیون حقوق بین
. هاي متعدد و متنوعی است که هر یک به جهات متعدد قابلیت طرح و تأمل دارند حوزه

 60به این مباحث اشاره خواهیم کرد و در نهایت به تأمل در کارنامه نخست به اختصار 
  .الملل خواهیم پرداخت الملل در باب منابع حقوق بین ساله کمیسیون حقوق بین

  الملل در زمینه منابع حقوق بین) نخست
توجـه   الملـل بـی   الملل از بـدو تأسـیس بـه منـابع حقـوق بـین       کمیسیون حقوق بین

ه پیش نویس توسط کمیسیون و تبدیل دو فقـره از ایـن سـه پـیش     تنظیم س. است نبوده
المللی در جهت تنظیم کنوانسـیونهاي   گیري کنفرانسهایی بین نویس به مبانی اصلی شکل

اي کمیسیون  ماده 75مهمترین این طرحها، پیش نویس . المللی نشان از این امر است بین
مـیالدي   1969عاهـدات در سـال   الملل جهت تنظیم کنوانسیون وین حقوق م  حقوق بین

  

  

 2006در گزارش سال . است الملل به این بحث وارد نشده بین الزم به ذکر است که کمیسیون حقوق 24
الملل مورد توجه قرار نگرفته و این  الملل، تنوع در میان مخاطبان سیستم حقوق بین کمیسیون حقوق بین

زعم نگارنده هرچقدر  به. الملل قرار گیرد تواند موضوع بحثی جداگانه در کمیسیون حقوق بین خود می
رو به فزونی رود، امکان تحقق وحدت بویژه در جایی فراهم خواهد آمد که قلمرو تنوع در مخاطبان 

لئون «و » ژرژ سل«فرض اخیر در ادامه رویکردهاي . نیز گسترش یابد» افراد«تابعان به صراحت به 
الملل بشر در قلمرو حقوق  با توجه به فرد و ارزشهاي انسانی که در قالبی به نام حقوق بین »دوگی

کند، با رنسانسی ارزشی در این حوزه خواهد توانست ضمن تحکیم ارزشهاي  ملل خودنمایی میال بین
 .منتهی شود» المللی جامعه بین« الملل، به تحقق مفهوم  سیستم حقوق بین
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  25.است
اي بـه همـراه    مـاده  81مـیالدي نیـز طرحـی     1982عالوه بر این کمیسیون در سـال  

 26المللی تنظیم نمود، ضمائم در خصوص معاهدات منعقده میان دولتها و سازمانهاي بین
المللی معاهدات منعقده میـان دولتهـا و سـازمانهاي     گیري کنوانسیون بین که مبناي شکل

   27.گردید 1986المللی در سال  بین
المللـی   الـوداد در معاهـدات بـین    پیش نویس سوم نیز در ارتباط با درج قیـود کاملـه  

المللـی   که به خواست دولتهاي عضو مجمع عمومی ملل متحد و سازمانهاي بـین  28بود،
آن از سوي کمیسیون خواسـته   مجمع عمومی، تأمل در 416/46الدولی و با قطعنامه  بین
  . بود دهش

الملـل   همچنین در زمینه منابع حقـوق بـین    المللی، نویسهاي بین عالوه بر تنظیم پیش
  : است که عبارتند از کرده ها مختلفی ارائه هایی را به مجمع عمومی در زمینه نامه توصیه

هـا و ابزارهـایی جهـت اینکـه شـواهد و اقسـام قواعـد حقـوق          تأمل در شیوه) الف
  29.ر شفاف شوندالملل عرفی بیشت بین

المللی تحت پوشش جامعه  گسترش قلمرو عضویت در معاهدات چندجانبه بین) ب
  30.ملل

  میان دولتها المللی در زمینه روابط بین) دوم
کمیسیون پنج مجموعه پیش نویس تنظم نمـوده کـه از ایـن میـان چهـار طـرح بـه         

نـد از کنوانسـیون روابـط    ایـن کنوانسـیونها عبارت  . اند  المللی ختم شده کنوانسیونهاي بین

  

  

25 Yearbook of International Law Commission, 1969, vol. I., pp. 177-187. Document 
A/6309/Rv.1.  

  . میالدي به تصویب رسید 1969سال  می 23ور در نهایت در کنوانسیون مذک
26 Yearbook of International Law Commission, 1982, vol. II. (part 2), pp. 17-77.  
27 Document A/CONF.129/15.  
28 Yearbook of International Law Commission, 1978, vol. II, (part 2), pp. 16-73.  
29 Yearbook of International law Commission, 1950, vol. II, pp. 367-374.  
30 Yearbook of International law Commission, 1963, vol. II, pp. 217-223. Document A/5509.  
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، کنوانسیون مـرتبط بـا هیأتهـاي    196332، کنوانسیون روابط کنسولی 196131دیپلماتیک 
، 33تصویب شد 1969دسامبر  8نمایندگی خاص که توسط مجمع عمومی ملل متحد در 

المللی داراي وجهه  کنوانسیون مرتبط با نمایندگی دولتها در روابطشان به سازمانهاي بین
  . 197534مارس  14ی مصوب الملل بین

  الملل کیفري در زمینه حقوق بین) سوم
اسـت کـه عبارتنـد از اصـول      کمیسیون به تنظیم و تدوین سه پیش نـویس پرداختـه  

، تنظیم پیش نـویس تصـویب اساسـنامه    35شده در منشور دیوان کیفري نورمبرگ شناخته
کـه   37امنیت بشـري  ، و پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و36المللی دیوان کیفري بین

  .المللی انجامید دومی به تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان کیفري بین

قانونگذاري چند  :الملل حقوق بین ارزیابی کار کمیسیون) مبحث سوم
  کمیسیون وجهی

الملل به قلمروهاي متعدد، از قلمرو ماوراء جو گرفتـه تـا    ورود کمیسیون حقوق بین
نشان از توجـه کمیسـیون     حمایت دیپلمایتک و مانند اینها،دریاها و از محیط زیست تا 

المللـی در کـل محسـوب     به موضوعات مختلفی است که عمومـاً دغدغـه جامعـه بـین    
المللـی   دیگر نهادهاي بین  ربط، همزمان با توجه کمیسیون به برخی مسائل ذي. گردند می

، مسائلی از 38کنند نقش می الملل ایفاء نیز که به نوعی در کار تدوین و توسعه حقوق بین
همین دست را مورد توجه قرار داده و به نوعی نهادهاي هم عرض با کمیسیون در امـر  

  

  

31 United Nations Treaty Series, vol. 500, p. 95.  
32 Ibid, vol. 596, p. 261.  
33 Ibid, vol. 1400, P. 231.  
34 Document A/CONF.67/16.  
35 Yearbook of International Law Commission, 1950, vol. II, pp.374-378.  
36 Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Sixth Session, 
Official Records of the general Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/49/10). 
37 Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-eight Session, pp.14-
120.  

آمیز از فضاي ماوراي جو، برخی ارگانهاي تخصصی ملل متحد  مانند آنستیرال، کمیته استفاده صلح 38
  یونسکوالمللی کار، سازمان هوانوردي کشوري و  مانند سازمان بین
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در ایـن راسـتا اگـر ایـن چنـین      . شـوند  الملل محسوب مـی  توسعه و تدوین حقوق بین
انـدکی   ،39الملـل تلقـی نمـاییم    اقداماتی را در راستاي فرایند قانونگذاري در حقوق بـین 

اي را  المللی ایـن ایـده کـه گسـتردگی موضـوعات زمینـه       اقدامات نهادهاي بینتأمل در 
فراهم آورده تا کمیسیون و دیگر نهادهاي مربوطه تکثر موجود را دامن زده و بـا تنظـیم   

گونی و تنوع بیشتر گام بردارنـد، را فـراهم    پیش نویسهاي مختلف در مسیر تشدید گونه
مفاهیم مذکور از وحدت و کثرت در گستره سیسـتم  در این مجال، با توجه به . آورد می

  . الملل به تأمل در این بحث خواهیم پرداخت حقوق بین

قانونگذاري قالب الملل در  تحلیل عملکرد کمیسیون حقوق بین) نخست
  افقی

الملل که کمیسیون  تنوع موضوعات و گستردگی مباحث مطرح در قلمرو حقوق بین
فرایند قانونگذاري به یکدیگر نزدیک کرده، این بحث را ربط را در  و دیگر نهادهاي ذي

ربط در فراینـد قانونسـازي    سازد که آیا کمیسیون و دیگر نهادهاي ذي به ذهن متبادر می
دهند یـا در کلیـه موضـوعات از     اصول، هنجارها و قواعد متفاوتی را مورد نظر قرار می

الملل به یک نحو تبعیت  بین شده در سیستم حقوق هنجارهاي عام و اصول کلی پذیرفته

  

  

-الملل به معناي خاص کلمه منحصر به تابعان حقوق بین 'law-making'البته فرایند قانونگذاري 39
توانند به  المللی تنها می است و کمیسیون یا سایر نهادهاي بین -المللی بویژه دولتها و سازمانهاي بین

با این وصف . ت نمایندتنسیق چارچوبهایی مناسب و بسترسازي در فرایند قانونگذاري مبادر تنظیم
حتی مجمع عمومی ملل متحد که جایگاه حضور نمایندگان کلیه دولتهاست، نیز منحصر به بند اول ماده 

  . تواند اقداماتی در جهت هماهنگی و همکاري بیشتر دولتهاي عضو انجام دهد منشور بوده و تنها می 13
بخشد در حکم  الملل موجود می قوق بینبرخی اقدامات کمیسیون را از حیث اعتباري که به منابع ح

الملل،  اقدامات شبه قانونگذاري تلقی کرده و آنرا در تکمیل اقدامات تابعان اصیل حقوق بین
  :نک. کنند قانونگذاري به معناي واقعی تلقی می

Allan Pellet, La Formation du Driot International dans le Carde des Nations Unies, 6 Eur' J. 
Int'l L, (1995), p. 403; See also Nagindera Singh, The United Nations and the Development of 
International Law in Robert A and Kingsbury, (eds.), United Nations, Divided World, (1995), 
p.384.  
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  نمایند؟ می
المللـی را بپـذیریم،    اگر ایده امکان قانونگذاري در سطح افقی از سوي نهادهاي بین

  :با دو قضیه همساز روبرو خواهیم بود
المللی هیچیک در ذیل دیگري قرار نخواهنـد گرفـت و در کنـار     نهادهاي بین) الف

الزم در قلمروهـایی کـه دغدغـه جامعـه     نویسـهاي   یکدیگر بـه تنظـیم و تنسـیق پـیش    
  .پردازند شوند، می المللی در کل محسوب می بین

گونه گونی موضوعات نشان از این است که الزم است تا اقتضـاي خـاص هـر     )ب
تـوان منکـر    نمـی   با ایـن وصـف،  . حوزه و ضرورتهاي هر موضوع مورد نظر قرار گیرد

شود تا براي مثـال،   د؛ این امر باعث میهاي اصلی و قابل توجه در هر موضوع بو دغدغه
حوزه تجارت از قلمرو محـیط زیسـت متفـاوت باشـد هـر حـوزه بـر اسـاس منـابع و          

  40. مقتضیات مربوط سازماندهی شوند
الملـل کـه از جهـات     به دو طرح کمیسیون حقوق بـین   منظور تبیین بهتر موضوع، به

هاي متفاوت مخاطبـان از برخـی    متعددي با یکدیگر شباهت دارند، اما به اقتضاي حوزه
  .آیند، به اختصار اشاره خواهیم نمود جهات نماد تکثر و تنوع به شمار می

الملل برخـوردار بـوده و از در    از آنجا که معاهدات از اهمیتی اساسی در حقوق بین
الملل از ایـن بحـث    کمیسیون حقوق بین 41شوند، زمره منابع مورد قبول آن محسوب می

نـویس   کمیسیون در طرح پـیش . است تا به این موضوع نیز بپردازد کوشیده فارغ نبوده و
المللی در میان دولتها، ضمن اشاره به  در زمینه حقوق معاهدات بین 1969خود در سال 

الملـل محسـوب    برخی اصول و ارزشهاي مشترك که نماد وحدت سیستم حقـوق بـین  

  

  

40 Making Better International Law: the International Law Commission at 50, United Nations, 
1998. pp. 204-ff.  

عالرغم برخی اظهار نظرات جسته گریخته، . المللی دادگستري اساسنامه دیوان بین 38نک ماده  41
براي . نماید، تردیدي نیست الملل را معرفی می اساسنامه منابع حقوق بین 38معموالً در این که ماده 

  دیالکتیک ارزش و واقعیت،: الملل آرامش شهبازي، حقوق بین: مطالعه بیشتر در این خصوص نک
 . 1388  انتشارات شهر دانش،
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رح، تفاوتهـایی را در آنهـا   ، با توجه به اقتضـائات خـاص هـر یـک از دو طـ     42شوند می
در . هـا قابـل تفسـیر اسـت     بینی نموده که تنها با اقتضائات موجودر در ایـن حـوزه   پیش

، از آنجا که موضوع با دولتها مرتبط بوده و در بسـیاري از ایـن   1969قلمرو کنوانسیون 
الزم است تا  43شوند،  المللی همچون قوانین داخلی محسوب می مخاطبان معاهدات بین

ایـن در حـالی   . ین قسم از تعهدات به تصویب مجالس قانونگذاري دولتهـا نیـز برسـد   ا
ماننـد شـوراي   ( است که البته در قوانین داخلی برخی از دولتها سازکار خاص دیگـري  

  . باشد به این منظور طراحی شده) نگهبان در سیستم حقوقی ایران
مـاده   2بند . دي متفاوت استالمللی قضیه تا ح با این حال در قلمرو سازمانهاي بین

المللی در پیوستن به معاهده با  اراده هر سازمان بین«: دارد مقرر می 1986کنوانسیون  11
کـه درواقـع معـادل تصـویب در     (عمل تأیید رسـمی    مبادله اسناد مقوم معاهده،  امضاء،

 ، پذیرش، تصدیق یا الحاق یا هر وسیله دیگـري کـه بـر سـر آن    )معاهدات دولتی است
المللی عمالً تصویب  با توجه به اینکه در سازمانهاي بین» .گردد باشد، ابراز می توافق شده

اي متفـاوت از   مسأله بـه گونـه    پذیرد، با توجه به مقررا اساسنامه هر سازمان صورت می
  . المللی از سوي دولتها خواهد بود تصویب در معاهدات بین

اي بـه   معموالً هر معاهده طی قطعنامـه   در مورد معاهدات رسمی سازمان ملل متحد،
بـه   مجمع عمومی ملل ماحد بر همین اساس،. رسد تصویب مجمع عمومی ملل متحد می

است تا موافقتنامـه مربـوط بـه     به دبیر ککل این اجازه را داده  ،169)11(موجب قطعنامه 
و بـر  . اردمقر سازمان ملل متحد را با ایاالت متحد آمریکا امضا نمـوده و بـه اجـرا گـذ    

هـایی را کـه شـوراي اقتصـادي      همین اساس است که مجمع موظف است تا موافقتنامه
کنـد، بـه تصـوي     منشور با نهادهاي تخصصـی منعقـد مـی    63اجتماعی به موجب ماده 

  

  

، اصل )کنوانسیون 26ماده ( ، اصل وفاي به عهد)4ماده ( اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین  42
 ) همان 26ماده( المللی  حسن نیت در اجراي تعهدات بین

. باشند االجرا می المللی در حکم قوانین عادي بوده و الزم ت بینبر اساس قانون مدنی ایران نیز معاهدا 43
 ).قانون مدنی 9مستفاده از ماده ( 
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هـاي مربـوط بـه نیروهـاي      برساند، هرچند که بطو معمول امضاء و تصویب موافقتنامـه 
  44.حافظ صلح با شوراي امنیت است

الملل در قالب قانونگذاري  تحلیل عملکرد کمیسیون حقوق بین )دوم
  عمودي

گرچه هر موضوع اقتضاء خود را داشته و الزم است تا چارچوب کلـی آن متـأثر از   
توان هر حوزه از حقوق  لیکن در هر حال نمی  ویژگیهاي حوزه مربوطه ساماندهی شود،

د که بدون ارتباط با سایر جزایر موجود اي جداگانه تلقی نمو الملل را به مثابه جزیره بین
الملـل   به این ترتیب کمیسیون حقوق بین. دهد در گستره سیستم به حیات خود ادامه می

ربط در فرایند تدوین و توسعه مترقیانه موظفند تا ضـمن توجـه بـه     و سایر نهادهاي ذي
تلـف  هـاي مخ  مقتضیات خاص هر حوزه، به عواملی که به تقویـت پیونـد میـان حـوزه    

در واقع این پیوندها، همان اصول کلی حقوق . انجامند نیز توجه الزم را مبذول دارند می
تواند از بروز برخـی   الملل و ارزشهایی هستند که هر سیستم حقوقی بواسطه آنها می بین

تعارضهاي موجود در سیستم پیشگیري نموده و یا در صورت بروز تعارضات احتمالی، 
  . رزدبه حل تعارض اقدام و

الملل  الملل به اصول و ارزشهاي مشترك جامعه بین اشاره مکرّر کمیسیون حقوق بین
الملـل   در راستاي حفظ وحدت و یکپارچگی، حاکی از معرفـی کمیسـیون حقـوق بـین    

  

  

   .149- 148. ، صص1383الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو،  حقوق بین  هدایت اهللا فلسفی،: نک 44
البته در . استمذاکره براي انعقاد معاهده با کمیسیون و تصویب آن با شور در جوامع اروپایی، اصوالً

موارد الزم شورا قبل از تصویب معاهده باید با پارلمان اروپا به مذاکره بپردازد، مگر در معاهده آئین 
تواند پیش از  گذشته از این شورا یا کمیسیون یا هر کشور عضو جامعه می. باشد خاصی پیش بینی شده

اهده مورد نظر با پیمان روم مشورت انعقاد معاهده با دیوان دادگستري جوامع اروپایی در خصوص مع
تواند به اجرا در  اگر دیوان به تطابق معاهده با مقررات پیمان اخیر رأي ندهد، آن موافقتنامه نمی. کند

معاهدات  300ماده  6معاهده روم که به صورت بند  126ماده . ( آید، مگر آنکه پیمان روم اصالح گردد
 . همان: نک، .)ماستریخت و آمستردام درآمده است
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الملـل و پاسـدار وحـدت     بعنوان نمادي حافظ ارزشهاي سیستمی در قلمرو حقوق بـین 
کمیسیون در کلیه طرحهاي پیشـنهادي خـود   توان گفت که  به جرأت می. ذاتی آن است

کمیسیون در پیش نویس طرح خود در سال . اش واقف بوده است به تحقق این کارویژه
با استناد بـه ضـرورت اقـدامات پیشـگیرانه در      45در خصوص منابع آبی فرامرزي 2008

اذعان داشت که الزم است اصل حسـن نیـت بـه عنـوان اصـلی        تخریب این منابع آبی،
المللی در این خصوص نیز مـورد توجـه و عنایـت     االجرا در روابط بین ي و الزمضرور

همزمان کمیسیون این اصل را به ضرورت همکاري مؤثر در میان دولتها نیـز  . قرار گیرد
مـیالدي در   1969این اصل کلیدي در کنوانسیون حقـوق معاهـدات سـال     46.تسري داد

مسـاوات در تحدیـد حـدود دریـایی در     ضرورت اعمال اصل  47.است نیز آمده 26ماده 
الملـل در خصـوص    طرح کمیسیون حقوق بین 72و  14مناطق دریایی همجوار در ماده 

الملـل و   مبین ضرورت توجه به ایـن اصـل کلـی حقـوق بـین     ) 1956(دریاي سرزمینی 
  48.ضامن تنسیق روابط فیمابین در تحدید حدود دریایی است

خود در بحث تنـوع   2006لل در گزارش سال الم همانگونه که کمیسیون حقوق بین
ؤخر، قاعـده    اصولی همچون اصل قاعده م  گونی موضوعات، و تکثر، ضمن باور به گونه

تفسـیر   خاص و قاعده برتر را به عنوان سازکارهایی جهت رفع تعارض معرفی نمـود و 
ی یـاد  اي در راستاي پیشگیري از بروز تعارضـات احتمـال   سیستمیک را نیز بعنوان شیوه

الملـل دیگـر    اگر بپذیریم که چنین اصولی همراه با برخی اصول کلی حقوق بین. کند می
الملل بینجامند، توجه به این اصـول   توانند به تقویت وحدت ذاتی سیستم حقوق بین می

  

  

45 Draft articles on the Law of Transboundary Aquifers, with commentaries 2008, also see p. 
30, available at 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/8_5_2008.pdf(10.11. 2020).  

 زمینه منابع آبی فراسرزمینی الملل در طرح کمیسیون حقوق بین 7و  19مواد  46
االجرایی طرفها را ملتلزم  هر معاهده الزم« :دارد کنوانسیون وین حقوق معاهدات مقرر می 26ماده  47

 ».کند و باید توسط آنها با حسن نیت به اجرا در آید می
48 See 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/8_1_8_2_1956.pdf(20.11.
2010).  
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الملل منتهـی   تواند در موضوعات متعدد، نه تنها به تقویت انسجام سیستم حقوق بین می
ي را فراهم سازد تا تزاحم و تعارض ناشی از تکثر در قلمـرو حقـوق   ا شوند، بلکه زمینه

  .الملل زمینه تالشی آنرا فراهم نسازد بین

ل در آئینه المل حقوق بین کمیسیونمسیر و مقصد حرکت  )فرجام سخن
  الملل وحدت و تکثر حقوق بین

نظام  ی یکالملل بینتوان اظهار داشت نظام حاکم بر سیستم حقوقی  میهمانگونه که 
حقوقی واحد و یکپارچه است و فرایند تکثر در هنجارهـا، وجـود رژیمهـاي خـاص و     

د ی موجبات تهدیـد سیسـتم مـذکور را فـراهم نخواهنـ     الملل بینتعدد مراجع و نهادهاي 
توان بر آن تأکید نمود این واقعیت است که اقـدامات   در این مجال، نیز می آنچه ،49آورد

الملل نمـادي از   زمینه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بینالملل در  کمیسیون حقوق بین
آیند؛ بدین سان همزمان که کمیسیون به اقتضاي هـر   وحدت در عین کثرت بحساب می

موضوع و ضرورت قانونگذاري در هر زمینه بر اساس شـرایط و مقتضـیات خـاص آن    
سـل بـه ارزشـهاي    گیرد که تنهـا در پرتـو تو   این واقعیت را نیز نادیده نمی  واقف است،

توان وحدت الزم براي بقاء آن را تضـمین   الملل می مشترك و اصول بنیادین حقوق بین
با توسل به اصـولی ماننـد   ) لذا در همین راستا کمیسیون مکرراً کوشیده تا نخست. نمود

و مانند اینها در طرحهاي متعدد  52، اصل حسن نیت51، اصل الضرر50اصل وفاي به عهد
اي را فراهم سازد از برخی تزاحمات و تعارضـات ممکـن در    و زمینهخویش بهره برده 
با توسل بـه برخـی اصـول دیگـر ماننـد      ) الملل پیشگیري شود و دوم سیستم حقوق بین
موجبات حل تعـارض را   55و اصل قاعده خاص 54، اصل قاعده برتر53اصل قاعده مؤخر

  

  

. ص  ،1389وحدت در عـین کثـرت، انتشـارات شـهر دانـش،      : الملل نظام حقوق بین آرامش شهبازي، 49
189.  

50 Pacta Sunt Servanda 
51 Sic Uter  
52 Good Faith  
53 Lex Posterior 
54 Lex Superior 
55 Lex Specialis  
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قتضاي هر حوزه خـاص  ؛ و از سوي دیگر از این واقعیت دور نمانده که ا56فراهم سازد
با این وصف، عالوه بر اینکه به ارزشها وفادار مانده، . الملل را در نظر گیرد از حقوق بین

ج کثرت موضوعی در قلمرو حقوق بین شود، تکثري که خود  الملل نیز محسوب می مرو
شـناخت مسـیري کـه    . الملل بوده و خواهـد بـود   ساز پویایی و اعتالي حقوق بین زمینه

دارنـد نیـز    الملل به سوي آن گام بـر مـی   الملل و سیستم حقوق بین ن حقوق بینکمیسیو
اي  الملـل و کارنامـه   حاصل شناخت تکثر صوري و وحدت ماهوي سیستم حقـوق بـین  

  .است که کمیسیون در نزدیک به هفت دهه از عمر خویش به جاي گذارده است
  

  

  

. ( است به این امر اشاره شده 1986وانسیون و همچنین کن 1969در کنوانسیون وین حقوق معاهدات  56
 ). 59، 52مواد : نک





 

  الملل حقوق بینچالشهاي فراروي مجمع عمومی در فرایند تدوین و توسعه 

  چالشهاي فراروي مجمع عمومی
  الملل در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین

  دکتر سیدقاسم زمانی

عمـومی را  هـاي مجمـع    منشور ملـل متحـد یکـی از مأموریـت     13هنگامی که ماده 
قرار داد ساختار نسبتاً دموکراتیک مجمع برخی را بر » الملل تدوین و توسعه حقوق بین«

المللـی   پارلمـانی جامعـه بـین    این رکن ملل متحد را پارلمان و یا نهاد شبهآن داشت که 
الملــل و  قلمــداد نماینــد و نهضــت تــدوین را طلیعــۀ رشــد و شــکوفایی حقــوق بــین 

البته اینان در ارزیابی مثبـت آثـار فعالیتهـاي    . اي قانونمند قلمداد کنند پدیدارشدن جامعه
نرفته بودنـد امـا از چالشـهایی کـه فـراروي      مجمع عمومی در این زمینه چندان به خطا 

. الملل قرار داشت غافل مانده بودند مجمع عمومی در فرایند تدوین و توسعه حقوق بین
اخیـراً شـوراي   آمیز از فضاي ماوراي جو و  تکثر نهادهایی مثل کمیته ویژه استفاده صلح

یت مهم شده بودند دار این مأمور الملل عهده که در کنار کمیسیون حقوق بین حقوق بشر
و ممکن بود به لحاظ ساختار و ترکیب اعضـا قرائتـی نسـبتاً متفـاوت از کمیسـیون در      

طبع و سرشت موضوعاتی . حوزه تدوین و توسعه داشته باشند فقط بخشی از ماجرا بود
المللـی و   شدند، تغییر ترکیب ساختار جامعه بـین  که شایسته تدوین و توسعه قلمداد می

، اختالف سطح توسعه کشورها در عصر استعمارزدایی ش کشورهاي جدیدبه ویژه پیدای
نهادهـاي  و بـه ویـژه گزارشـگران    که به نحوي از انحا اختالف در دیدگاههاي اعضـاي  

و نیـز اسـتفاده دولتهـا از    زد  را دامـن مـی  الملل  دار امر تدوین و توسعه حقوق بین عهده
ام به اسنادي که در مقام تدوین حقوق حربه رزرو به هنگام اعالم رضایت قطعی در التز
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طرح اتهام . باشد لشهاي مطرح در این زمینه میالملل عرفی برآمده بودند از جمله چا بین
نمود  موجه می» الملل توسعه حقوق بین«تقنین علیه مجمع عمومی که البته در لفافۀ واژه 

مینـه را نمایـان   ملـل متحـد در ایـن ز     تقابل میان حاکمیـت دولتهـا و کـارکرد سـازمان    
نـویس کنوانسـیونهاي تهیـه شـده را بـه تعویـق        ساخت و فرایند اجرایی شدن پـیش  می
ربـط همـواره    بـدیهی اسـت کـه نهادهـاي ذي    . شد انداخت و یا مانع فراگیري آن می می

اند که در مقابلـه بـا چالشـهاي مزبـور و مثمرثمـر سـاختن فعالیتهـاي خـویش          کوشیده
ی در هر حال نتایج حاصله تا حد زیادي نسبی و تابع شـرایط  تمهیداتی ابتکار نمایند ول

   .موجود بوده است

  مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد، ممنوعیت توسـل بـه   

المللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخـوردار شـد، آنچنـان کـه      زور در روابط بین
حد و توزیع اختیـارات میـان ارگانهـاي آن را نیـز     تمام اهداف، اصول و ساختار ملل مت

المللی بر کلیـت منشـور ملـل     سایه سنگین حفظ صلح و امنیت بین. تحت تأثیر قرار داد
جـاي   2.مبدل سـاخته اسـت   1متحد، آن را به فلسفه و علت وجودي سازمان ملل متحد

ت تهدید یـا  المللی و ممنوعی آمیز اختالفات بینگرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت
  

  

1  Herndl.Kurt., "Reflections on the role, functions and procedure of the security council of 
the United Nations", RCADI., 1987, vol. 206., p.301.  

عیت، آلودگی محیط زیست، ایدز، تروریسـم و  گواینکه امروزه عواملی چون فقر، بیکاري، رشد جم   2
شوند و صـلح و امنیـت در مفهـومی    نیز به عنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت جهانی قلمداد می... 

اند لیکن در اولین سـاعات پایـان   تر از فقدان جنگ یا توسل به زور مورد توجه قرار گرفتهبسیار گسترده
گذاران ملل متحـد مقابلـه بـا    سازمان ملل متحد، دغدغه اصلی پایهجنگ جهانی دوم و به هنگام تأسیس 
سازي موارد قانونی امـا اسـتثنائی اسـتفاده از زور    المللی و نهادینتهدید یا استفاده از زور در روابط بین

المللـی  نقش جنگهاي داخلی و بین در زمان فعلی هم که رقابت تسلیحاتی در اوج قرار دارد. بوده است
فریـده  : بـراي مطالعـه بیشـتر رك   . د صلح و امنیت جهانی به مراتب بیش از سایر عوامل اسـت در تهدی

المللی، انتشارات دانشکده حقـوق   شایگان، شوراي امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین
 .1380و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 
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المللی در زمره اصول ملل متحد، و تـوالی آن دو اصـل در    استفاده از زور در روابط بین
مـواد  (و فصل چهاردهم منشور  7منشور، سنگ بناي ماده  2بندهاي سوم و چهارم ماده 

المللی دادگستري به شـمار   در ایجاد و اعطاي مأموریتی خطیر به دیوان بین) 96الی  92
منشور الزم و ملزوم یکدیگرند و نوعی  2واقع بندهاي سوم و چهارم ماده  به 3.روندمی

هر اقدام ناقض اصل منـع اسـتفاده از زور،   «رابطۀ درونی میان آنها برقرار است، چنانچه 
  4».باشدالمللی نیز می آمیز اختالفات بینمغایر اصل لزوم حل و فصل مسالمت

اي از قواعـد  المللی آمیزه کم بر جامعه بینالملل به عنوان نظام حقوقی حا حقوق بین
به دالیل مختلـف در  . حقوقی و سازمان حقوقی ناظر بر تفسیر و اجراي آن قواعد است

هاي تضمینی بـه مـوازات قواعـد حقـوقی     المللی، سازمان حقوقی و مکانیسم جامعه بین
منوعیت بر همین اساس با وجود جایگاه رفیعی که اصل م. موجود پیشرفت نکرده است

الملل عام بـه دسـت    توسل به زور در حقوق منشور ملل متحد و نیز در نظام حقوق بین
م واقع  آورده، و به عنوان نمونه اعالي قواعد آمره بین المللی تلقی شده است ولی در عالَ

حرمت آن اصل بارها نادیده گرفته شده، و میان عملکرد دولتها و شأن حقوقی آن اصـل  
هر چند بسیاري از موارد عدیده توسل بـه زور   5.ق وجود داشته استاي بس عمیفاصله

  

  

ة ارکان اصلی ملل متحد قرار داده است و مواد المللی دادگستري را در زمرمنشور، دیوان بین 7ماده    3
نیز به تبیین جایگاه دیوان در میان ارکان اصلی سازمان، ارتباط اساسنامۀ آن بـا منشـور، نحـوة     96تا  92

عضویت در اساسنامه براي دول عضو و غیرعضو ملل متحد، اعتبار تصمیمات دیـوان و نقـش شـوراي    
المللی و صـالحیت  ردوام ماندن اعتبار سایر مراجع قضایی بینامنیت در تضمین اجراي آن تصمیمات، ب

نیـز یـاد   ) فصـل ششـم  (منشور  36و  33در این میان باید از مواد . مشورتی دیوان اختصاص یافته است
آمیز اختالفات و اعتبار آنها در مقابـل شـوراي امنیـت، و نیـز     هاي حل و فصل مسالمتکرد که از شیوه

   .اندالمللی دادگستري سخن به میان آوردهاع اختالفات حقوقی به دیوان بیننقش شورا در توصیه ارج
 4 Tomuschat . Ch., "Article 2, para.3 UN Charter", in Andreas Zimmermann, Christian 
Tomuschat and Karin Oellers-Frahm (eds)., The Statute of the International Court of Justice, 
A Commentary, Oxford University Press, 2006, p. 75.  

المللی دادگستري را در قضیه نیکاراگوئه بر آن داشت که در اثبات عرفی بـودن  همین امر دیوان بین   5
المللی، در تعدیل نقـش عنصـر مـادي و در مقایـل تقویـت      اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین

نباید انتظار داشت که «تداوم استمرار قاعده عرفی ابراز دارد که  جایگاه عنصر معنوي عرف در تکوین و
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المللی دادگستري بر رضایت  المللی که به لحاظ ابتناي صالحیت دیوان بین در روابط بین
طرفهاي اختالف در محضر دیوان مطرح و یا ماهیتاً مورد رسیدگی واقع نشده است امـا  

وان که مورد رسـیدگی قـرار گرفتـه، نیـز     شمار قابل توجهی از اختالفات ارجاعی به دی
طور مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون اصـل  تعدادي از مهمترین نظریات مشورتی دیوان، به

المللی دادگسـتري از   دیوان بین. المللی بوده است ممنوعیت توسل به زور در روابط بین
تـاکنون   6)کورفو آلبانی، قضیه تنگه -انگلستان(اولین دعوایی که در محضر آن اقامه شد 

با دعاوي متعددي مواجه بوده که موضوع اصلی یا یکی از موضوعات آن نقض ادعـایی  
هاي مناسبی را در اختیار دیوان این امر فرصت. اصل تهدید یا استفاده از زور بوده است

الملل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده  قرار داده است تا چنان اصلی را از منظر حقوق بین
المللـی   بررسی مختصـر سیاسـت قضـایی دیـوان بـین     . ایاي مختلف آن را بنمایاندو زو

  .دهددادگستري در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور موضوع این مقاله را تشکیل می

  المللی  جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین: گفتار اول
لمللـی توسـط دیـوان    ا ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل بـه زور در روابـط بـین   

المللی در فیصلۀ اختالفات  المللی دادگستري، در تعیین میزان کارایی اصل قضاي بین بین
در جهـانی کـه   . باشـد المللی دیوان بسیار تأثیرگذار مـی  المللی و تثبیت موقعیت بین بین

شود و هر نابرابري کشورها به لحاظ قدرت نظامی یک واقعیت غیرقابل انکار قلمداد می
یک از آنها در راستاي تحکیم یا تحمیل حاکمیت خویش از توسـل بـه نیـروي نظـامی     

المللی دادگستري در تعیین جایگاه اصل ممنوعیت توسـل   کمتر ابا دارند نقش دیوان بین
  

  

براي استقرار یک قاعده عرفی نیـازي بـدان   . در رویه اعمال قواعد مورد بحث بایستی کامل و اکید باشد
براي وجـود قاعـده عرفـی کـافی     . ربط به طور کامل و دقیق مطابق با آن قاعده باشدنیست که رویه ذي

با آن قاعده منطبق کرده و رفتارهاي غیرمنطبق با قاعـده ذي » به نحو کلی«ا رفتار خود را است که دولته
شناسـایی یـک    ربط را نیز به همان نحو تلقی کنند، یعنی به مثابه نقض آن قاعده، نه شاهد و دلیلـی بـر  

 (.ICJ Reports, 1986, para.186) ».قاعده جدید
6  Corfu Channel (United Kingdom/Albania), ICJ Reports (1948), pp. 15 et seq.; ICJ 
Reports (1949), pp.4 et seq.  
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  .نمایدبه زور بسیار خطیر می
هاي جنگـی  المللی دادگستري در مقابل اقدام کشتی در قضیه تنگه کورفو، دیوان بین

بایسـت اقـدام   روبی آبهاي سرزمینی کشور آلبانی در تنگـه کورفـو مـی   لستان به مینانگ
المللی  المللی و تأمین امنیت دریانوردي بین انگلستان که به ادعاي پاکسازي این آبراه بین

دیوان به هنگام تلقی اقـدام  . الملل اظهارنظر نماید صورت گرفته بود از منظر حقوق بین
عملی ناقض حاکمیت دولت آلبانی، بدون اینکه بر انگیـزة بـه ظـاهر    این دولت به منزلۀ 

خیرخواهانۀ انگلستان وقعی بنهد، به عنوان سنگ بناي حرکت خـویش در ایـن وادي و   
با سیاقی عام اعالم داشت که اقدام خودسرانه و یکجانبه دولتها علیه سـایر دول، تجلـی   

ته اسـت و دیگـر جایگـاهی در    سیاست زور است که به لحاظ قانونی بـه تـاریخ پیوسـ   
هـاي  دارد که با وقوف بـه نقـص  دیوان در همین قضیه ابراز می 7.الملل ندارد حقوق بین

المللی چنین موضعی را در قبال اقـدام انگلسـتان اتخـاذ کـرده      فعلی سازمان جامعه بین
دیوان کـه در   8.ها از آن سیاست شده استترین سوءاستفادهاست زیرا در گذشته جدي

به هنگام صدور اولین حکم ترافعی خویش که از قضا بـا مسـأله توسـل بـه      1949ال س
المللی مرتبط شده به خوبی به این نکته واقـف بـوده اسـت کـه اگـر       زور در روابط بین

اي جهت اتخـاذ اقـدامات خودسـرانه دولتهـا     المللی به حربه ضعف سازمانی جامعه بین
الملل نیز در اندك زمانی از دسـت خواهـد    مبدل شود رشد و توسعه ماهوي حقوق بین

اندك زمانی بعـد بـا   . هاي توپدار حیاتی مجدد آغاز خواهد نمودو دیپلماسی قایق رفت
بروز جنگ سرد و ناکارآمد جلوه کردن نظام امنیـت جمعـی مقـرر در منشـور، حـزم و      

بـه  دوراندیشی دیوان در تأکید بر استقالل و عدم مالزمه عملی اصل ممنوعیـت توسـل   
الملل بیش از پیش هویـدا   المللی با پیشرفت سازمانی نظام حقوق بین زور در روابط بین

  9.شد
  

  

 7  ICJ Reports, 1949, p. 35.  
 8  Ibidem.  

بـراي  ) ایاالت متحـد آمریکـا  (در قضیه گروگانگیري نیز آنگاه که در حین رسیدگی دیوان، خواهان    9
دیـوان   )مـاجراي صـحراي طـبس   (ن مبـادرت نمـود   رهاسازي گروگانها به اقدام نظامی نافرجام در ایرا
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شدت و گسترة نقض اصل ممنوعیت توسل به زور همیشه بـه یـک صـورت نبـوده     
المللـی دادگسـتري در قضـیه بارسـلونا تراکشـن ممنوعیـت اقـدامات         دیوان بـین . است

لشـمول و فراگیـر یـک دولـت در مقابـل جامعـه       اتجاوزکارانه را در زمره تعهدات عـام 
بر این اساس تجاوز نظامی به عنوان شـدیدترین درجـه نقـض     10.المللی تلقی نمود بین

هاي متجاوز و المللی، از دایره محدود دولت اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین
 11.وند خورده اسـت المللی پی قربانی تجاوز فراتر قرار گرفته و تلویحاً با نظم عمومی بین

در قضیه نیکاراگوئه، دیوان بدون اینکه رأساً اصل ممنوعیت توسل به زور را بـه عنـوان   

  

  

المللی دادگستري ضمن ابراز تأسف از آن اقدام، تأکید نمود که خواهان براي حل اختالف خـود بـا    بین
بایست در حین رسـیدگی دیـوان بـه    جمهوري اسالمی ایران به دیوان مراجعه کرده است و بنابراین نمی

دادرسـی   با نفس مراجعه به دیوان مغایر، و نوعی اخـالل در  دعواي آن کشور دست به اقداماتی بزند که
البته دیوان بـدون آنکـه در مـورد     (.ICJ Reports, 1980, pp. 17-18, paras. 32, 43, 93).شودقلمداد می

ــدام را غیرمناســب      ــد آن اق ــارنظر نمای ــا صــریحاً اظه ــدام آمریک ــدم مشــروعیت اق ــا ع مشــروعیت ی
(inappropriate) المللـی دادگسـتري بـا وجـود      نکتۀ شایان توجه آن است که دیوان بین. دکنقلمداد می

هـاي  اثـر مانـدن قطعنامـه   شکست تمام تالشهاي دیپلماتیک دولتها براي حل بحران گروگانگیري، و بـی 
شوراي امنیت و قرار موقت دیوان در مورد آزادسـازي فـوري و بـدون قیـد و شـرط گروگانهـا، اقـدام        

با توجه به وجود اجماع جهانی علیه گروگانگیري دیپلماتهـاي  . کندجه قلمداد نمییکجانبه آمریکا را مو
آمریکایی در تهران، عدم شرکت ایران در فرایند رسیدگی دیوان و به تبع آن عـدم درخواسـت بررسـی    
اقدام نظامی آمریکا در طبس دیوان زیرکانه از محکومیت صریح اقدام آمریکا طفـره رفتـه اسـت ضـمن     

تلقی آن اقدام به عنوان نوعی اخالل در رسیدگی قضایی خویش آنهم از جانـب خواهـان دعـوا،    آنکه با 
از سوي دیگـر دیـوان تلویحـاً    . تفاوت نگذشته است در پاسداري از اقتدار قضایی خود از کنار قضیه بی

هان بیان داشته است که حتی در صورت نادیده گرفته شدن قرار موقت دیوان توسط دولت خوانده، خوا
 :براي مطالعه بیشتر رك. حق ندارد رأساً و با توسل به زور در مقام احقاق حقوق ادعایی خویش برآید

Rosalyn Higgins, International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of 
Disputes, RCADI., 1991, Vol.230, p. 315.  
10  Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium/Spain), ICJ Reports, 
1970, p. 32  

الملـل، مجلـه   سیدقاسم زمانی، جایگاه قاعده آمره در میان منابع حقوق بـین : براي مطالعه بیشتر رك   11
 .299-325، صص 1377، 22حقوقی، شماره 
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اصـل منـع توسـل بـه زور کـراراً در      «قاعده آمره به رسمیت بشناسد اعالم داشـت کـه   
اظهارات نمایندگان کشورها نه فقط به عنوان اصلی عرفی، بلکـه بـه منزلـه یـک اصـل      

الملـل بـه هنگـام تـدوین      کمیسـیون حقـوق بـین   . ز قلمداد شده استبنیادین حقوقی نی
کنوانسیون وین حقوق معاهدات ابراز داشـته کـه حقـوق منشـور راجـع بـه ممنوعیـت        

الملل ویژگی قاعده آمره دارد  اي است که در حقوق بیناستفاده از زور نمونۀ بارز قاعده
لوایح خود ایـن اصـل را بـه عنـوان     و دولتهاي نیکاراگوئه و ایاالت متحد آمریکا نیز در 

در  2005دسامبر  19اخیراً نیز دیوان در رأي  12».اندیک قاعده آمره مورد تأیید قرار داده
) جمهـوري دموکراتیـک کنگـو علیـه اوگانـدا     (قضیه فعالیتهاي نظامی در سرزمین کنگو 

  13.اصل ممنوعیت توسل به زور را سنگ بناي سازمان ملل متحد قلمداد نمود
المللی دادگستري از تصریح به وصف آمره اصل ممنوعیت  د استنکاف دیوان بینشای

اما باید به خاطر داشت که  14المللی قابل انتقاد به نظر برسد، توسل به زور در روابط بین
الملـل در   هرچند به واقع احکام و نظریات دیوان اصوالً معنا و تفسیر معتبر حقـوق بـین  

شود اما دیوان به عنوان یک مرجـع  ربط قلمداد میپرونده ذيتر از اي بس گستردهدایره
المللی نباید از چارچوب موضوع دعوا  المللی در رسیدگی به یک دعواي بین قضایی بین

به هـر حـال توصـیف دیـوان از اصـل       15.و حدود صالحیت خویش پاي را فراتر بنهد
  

  

12  ICJ Reports, 1986, para. 190. 
یات جداگانه خویش در قضیه نیکاراگوئه، دیوان را از این جهت که قاضی سینگ و قاضی کامارا در نظر

 .Ibid., pp. رأساً قاعده آمره بودن اصل منع توسـل بـه زور را تأییـد نکـرده، مـورد انتقـاد قـرار دادنـد        

153,199. 
13  ICJ Reports, 2005, para. 148.  

و رأساً هیچیک از قواعد حقوق بین المللی دادگستري تاکنون صراحتاًشایان ذکر است که دیوان بین   14
الملل را واجد وصف آمره توصیف نکرده است، نه اینکه صرفاً در مورد اصل ممنوعیت توسـل بـه زور   

 .از کاربرد چنین وصفی امتناع کرده باشد
هـاي مشـورتی   المللی دادگستري در اعالم نظریـه هاي ترافعی، دیوان بینالبته در مقایسه با رسیدگی   15

ها، مشارکت بخـش  وصف مشورتی نظریه. ورزدبا فراغ بال بیشتري به انشاي نظریه مبادرت میخویش 
المللی در فرایند صدور نظریه مشورتی هاي بینالمللی به ویژه سازمانقابل توجهی از اعضاي جامعه بین

و هـاي مطروحـه قـدرت مـانور بیشـتري بـه دیـوان در سـاخت         توسط دیوان، و انتزاع و کلیت پرسش
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الشمول وجد تعهدات عامالملل عام، م ممنوعیت توسل به زور به عنوان قاعده حقوق بین
الملل بـه   جایگاه چنان اصلی را در منظومۀ حقوق بین 16و سنگ بناي منشور ملل متحد،

سناد این اوصاف و ویژگی. دهدخوبی نشان می ها به اصل منع توسل به زور توسـط  با ا
 )مسـامحتاً (المللی قـرار نگیـرد    اي فراتر از قواعد آمره بیناگر در مرتبه دیوان، این اصل

  .قطعاً فروتر از آن نیست

صالحیتهاي موازي شوراي امنیت و دیوان در مقابله با توسل به : گفتار دوم
  زور

 -اي که باشـد  المللی، به هر درجه نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین
المللـی در نـزد    تواند به طرح اختالفـی بـین  می -بسته به صالحدید دولت قربانی نقض

المللی دادگستري منجر شود و دیوان را به اعمال صالحیت و اتخـاذ تصـمیم    دیوان بین
از سوي دیگر با عدم تعریف مفاهیم تهدید بـر صـلح، نقـض صـلح و اعمـال       17.وادارد

  

  

قطعاً چنین امـري بـه معنـاي آزادي کامـل دیـوان در صـدور       . کندهاي مشورتی اعطا میپرداخت نظریه
هاي مشورتی خویش نیست و دیوان در این حـوزه نیـز در مقـام مرجعـی قضـایی در چـارچوب       نظریه

  . کندالملل و بر مبناي اساسنامه و آئین دادرسی خویش اقدام میحقوق بین
المللی تا حـدي اغـراق   منشور سازمان ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بینهرچند در تلقی    16

نهفته است ولی به لحاظ وصف جهانی سازمان ملل متحد، ماهیت تعهدات ناشی از منشور، جایگـاه آن  
منشور، تعمیم صریح تعهدات مربوط به حفـظ صـلح و امنیـت جهـانی بـه       103تعهدات به لحاظ ماده 

توان منشور ملل متحد را از حیث شکل و، و ترتیبات نهادین و سازمانی ناشی از آن، میدولتهاي غیرعض
توان به اهمیت و بر همین اساس به راحتی می. المللی دانستترین سند بینترین و اساسیو ماهیت مهم

ل المللی دادگسـتري سـنگ بنـاي منشـور ملـ     جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور که به زعم دیوان بین
   .متحد است پی برد

در قضیه سکوهاي نفتی، دیوان در راستاي احراز صالحیت و بـا یـادآوري رأي خـویش در قضـیه        17
و بـه  ) 1955(نیکاراگوئه، تأکید نمود که مسائل راجع به استفاده از زور از قلمرو شمول عهدنامه مودت 

شـود و نقـض عهدنامـه    نمـی  تبع آن از حیطه صالحیت دیوان در رسیدگی به اختالف مطروحه خـارج 
 مودت از رهگذر اقدامات تقنینی، قضایی یا اداري به همان میـزان غیرقـانونی اسـت کـه ایـن نقـض از      
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منشـور و   39تواند بر اساس ماده شوراي امنیت می 18تجاوزکارانه در منشور ملل متحد،
ماده (منیت جهانی بدان تفویض شده به عنوان رکنی که مسؤولیت اصلی حفظ صلح و ا

 25مـاده  (انـد  و اعضاي ملل متحد مکلف به تبعیت از تصـمیمات آن شـده  ) منشور 24
در . در صورت نقض اصل ممنوعیت توسل به زور به اعمال صالحیت بپـردازد ) منشور

این صورت آیا تداخل و یا حتی تعارضی میان صـالحیتها و انجـام وظـایف سیاسـی و     
  آید؟کن اصلی ملل متحد پدید نمیقضایی دو ر
کنندگان منشور در جهت جلوگیري از بروز چنـان مشـکلی در روابـط میـان     تدوین

مـادام کـه   : منشـور مقـرر داشـتند   ) 1بنـد  ( 12شوراي امنیت و مجمع عمومی در مـاده  
شوراي امنیت در مورد هر اختالف یا وضـعیت، در حـال انجـام وظیفـه اسـت مجمـع       

ي شوراي امنیت، در مورد آن اختالف یا وضعیت هیچگونه توصیهعمومی جز به تقاضا
اي مشابه در مورد روابـط میـان شـوراي امنیـت و     با وجود این، مقرره. اي نخواهد کرد

و به همین علت دیوان این امـر   19المللی دادگستري در منشور گنجانده نشده، دیوان بین
  

  

از آنجـا کـه    (.ICJ Reports, 1996, pp.810-811, paras. 20,21). رهگذر توسل به زور صـورت پـذیرد  
فع عالی آنها مرتبط اسـت را مسـتقیماً و   رسد دولتها مسائلی چون توسل به زور که با منابعید به نظر می

المللی دادگستري وانهند احتجاج حقوقی دیوان در قضـیه سـکوها را بایـد    صریحاً به قضاوت دیوان بین
رأي . گامی مثبت در تثبیت و تفهیم صالحیت آن مرجع نسبت به دعاوي ناظر بر استفاده از زور دانست

تعهد، بـه صـالحیت   مرجع قضایی در مورد اصل یک  دیوان به روشنی مؤید آن است که صالحیت یک
یابد و منشأ یـا شـیوه نقـض تعهـد     آن تعهد نیز تعمیم می) نقض یا عدم اجرا(در مورد تفسیر و اجراي 

بدیهی است که در منطق حقوق التزام نهفته در ذات هـر تعهـد و   . اصوالً در این مورد موضوعیت ندارد
  .یابددهند معنا میاحتمالی نقض که بعداً رخ میهاي ضمانت اجراي آن، فارغ از شیوه

اهللا فلسفی، شوراي امنیت و صلح جهانی، مجله تحقیقـات حقـوقی،   هدایت: براي مطالعه بیشتر رك   18
  .33-105. ، صص1369، 8شماره 

کنندگان منشور، وظایف و اختیارات عام مجمع عمومی که در مـاده  رسد که از نظر تنظیمبه نظر می   19
مورد تصـریح قـرار گرفتـه     18تا  13، و 11نشور، و وظایف و اختیارات خاص مجمع که در مواد م 10

بایسـت   می نسبتاً گسترده و از جهت جنس و نوع داراي حوزة مشترك با شوراي امنیت است و از اینرو
مـی  براي اجتناب از بروز تداخل صالحیتها و یا تعارض احتمالی تصمیمات دو رکن، تمهیدي اندیشیده
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المللی، دیوان  با صلح و امنیت بین را مورد پذیرش قرار نداده است که در مسائل مرتبط
تابع شوراي امنیت، و به تبع آن رسیدگی دیـوان بـه موضـوعی کـه بـه طـور مـوازي و        

المللـی   دیـوان بـین  . شودهمزمان تحت بررسی شوراي امنیت قرار دارد ممنوع تلقی می
 نظامی ایاالت متحد آمریکـا در نیکاراگوئـه و  دادگستري در قضیه عملیات نظامی و شبه

علیه این کشور، که نقض اصل ممنوعیت تهدید و توسل به زور و نیز اصل عدم مداخله 
به قضاوت آن گذاشته شده بود در تبیین رابطـه میـان صـالحیتهاي مـوازي خـویش بـا       

مسـؤولیت شـوراي امنیـت در    «شوراي امنیت در مقابله با توسل به زور اعالم نمود که 
منشـور مسـوولیتی اصـلی     24و منطـوق مـاده   المللی طبق نص  حفظ صلح و امنیت بین

است نه انحصاري؛ در این زمینه شوراي امنیت داراي وظابفی است که طبـع و سرشـت   
سیاسی دارند در حالی که دیوان به انجام وظایف قضایی خود در این زمینه مبادرت می

وقایعی واحد بنابراین هر دو ارگان این وظایف جداگانه اما مکمل را در ارتباط با . نماید
این موضع دیوان در دعاوي دولت بوسنی هرزگوین علیه یوگسالوي  20».دهندانجام می

نیـز   و کنگـو علیـه اوگانـدا   ) الکربـی (لیبی علیه انگلستان و ایاالت متحد آمریکـا  سابق،
المللـی،   بدیهی است که با توسیع مفهوم صلح وامنیت بین 21.همچنان بردوام مانده است

ارتباط باشد، و بنابراین اگر قرار بتوان یافت که موضوعاً با آن کامالً بی کمتر اختالفی را
بود که صرف مطرح بودن یـک موضـوع نـزد شـوراي امنیـت، مـانع رسـیدگی دیـوان         

شود نفس موجودیت و استقالل قضایی دیوان مـورد  المللی دادگستري نسبت به آن  بین
  22.گرفتتردید قرار می

  

  

   .شد
20  ICJ Reports, 1984, para 95., p. 436.  
21  ICJ Reports, 1993, para. 33., p.19. ICJ Reports, 1998, para.38., p. 23. ICJ Reports, 2000, 
para. 36., p.126.  

 اي مبتنی بر منشور نیز در قضیه نیکاراگوئه اعالم داشـت کـه هرچنـد   دیوان در مورد ترتیبات منطقه   22
اند اما الزامی در این مورد در منشـور مقـرر   نان ترتیباتی در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شدهچ

 ,ICJ Reports) .نشده که دولتهاي تابع آن ترتیبات قبل از مراجعه به دیوان به آن ترتیبات متوسل شـوند 

1984., paras 102-108) منشور در تسهیل دسترسی  البته باید خاطر نشان نمود منظور دیوان آن است که
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توانـد  رات شـوراي امنیـت طبـق فصـل هفـتم منشـور مـی       با این حال اعمال اختیا 
منشور به اولویت تعهدات اعضـا   103رسیدگی دیوان را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ماده 

. المللی حکم رانده اسـت  هاي بینبه موجب منشور بر تعهدات ناشی از دیگر موافقتنامه
راي امنیـت در  هـایی کـه شـو   تردیدي نیست که تعهدات ناشـی از منشـور بـه قطعنامـه    

منشـور   25کند و اعضاي ملل متحد طبق ماده چارچوب فصل هفتم منشور تصویب می
در قضـیه الکربـی دیـوان در مقابـل     . یابـد موظف به تبعیت از آنها هستند نیز تعمیم می

شوراي امنیت در  748تقاضاي لیبی مبنی بر صدور قرار موقت، اعالم داشت که قطعنامه 
آمریکن، مجالی براي صـدور  گذاري در هواپیماي پاندو متهم بمب الزام لیبی به تحویل

گذارد زیرا محتـواي تقاضـاي لیبـی در صـدور قـرار      قرار موقت توسط دیوان باقی نمی
این موضع دیوان کـه مصـون از ایـراد     23.نمایدموقت با مضمون آن قطعنامه معارض می

ـ  نشان می 24نیز باقی نمانده یش گرفتـه تـا از اخـذ تصـمیم     دهد که دیوان راهـی را در پ
دیوان به پاسداري از استقالل قضایی . متعارض و برخورد با شوراي امنیت احتراز جوید

  

  

اي به دیوان به واقع نخواسته است که مراجعه دولتها به آن لزوماً منوط به توسل قبلی به ترتیبات منطقـه 
لزوم توسل مقدماتی به دادگاههاي داخلی در چارچوب حق حمایـت دیپلماتیـک دولـت از تبعـه     . شود

ا هر امر دیگري، با بحث مطروحه در اینجا خویش، یا مقید شدن حق مراجعه به دیوان به شرط مذاکره ی
 .کامالً تفاوت دارد

23  ICJ Reports, 1992, paras. 39, 42. 
در دعواي کنگو علیه اوگاندا، خوانده مدعی بود که قبول تقاضاي کنگو در صدور قرار موقت با قطعنامه 

نامـه توسـط شـوراي    دیوان ابراز داشت کـه صـدور قطع  . گیردشوراي امنیت در تعارض قرار می 1304
دیوان . شودامنیت به خودي خود مانع حق دولت کنگو در تقاضاي صدور قرار موقت توسط دیوان نمی

شـوراي امنیـت وجـود     1304با اعالم این امر که هیچ تعارضی میان قرار مورد تقاضاي کنگو و قطعنامه 
نیروهاي اوگاندا از جمهـوري  نشینی فوري ندارد به صدور قرار موقت مبادرت کرد و بر آن اساس عقب

نشینی یک جـدول  دموکراتیک کنگو را درخواست نمود، به رغم آنکه قطعنامه شوراي امنیت براي عقب
 :براي مطالعه بیشتر رك. زمانبندي قائل شده بود

Christine Gray, "The Use and abuse of the International Court of Justice: Cases concerning 
the Use of Force after Nicaragua", EJIL, 2003, Vol.14, No. 5, pp. 901-903.  
24  Skubiszweski.K., "The International Court of Justice and Security Council", in Vaughan 
Lowe and Malgosia Fitsmaurice (eds)., Fifty Years of the International Court of Justice, 
Essays in Honour of Sir Robert Jennings, Cambridge University Press, 1996, pp. 615-619.  
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دارد که خود خویش کامالً واقف است اما در همان زمان این مهم را نیز از نظر دور نمی
آن  المللی هستند که باید براي نیل بـه اهـداف   و شوراي امنیت دو رکن یک سازمان بین

منشـور ضـامن اجـراي     94سازمان بکوشند و اگر این شوراي امنیت است که طبق ماده 
تصمیمات دیوان قلمداد شده، پس دیوان نیز باید حرمت تصـمیمات شـوراي امنیـت را    

المللی در معرض  متقابالً پاس بدارد در غیر این صورت اقتدار هر دو رکن در صحنه بین
  .گیردخطر قرار می

المللی دادگستري در مقابلـه بـا نقـض     زي شوراي امنیت و دیوان بینصالحیت موا 
اي از همکاري دو رکن سیاسی و قضـایی در حفـظ   اصل ممنوعیت توسل به زور جلوه

   26.و نیز حفظ وحدت و یکپارچگی سازمان ملل متحد است 25المللی صلح و امنیت بین

مضیق استثناي  تفسیر موسع اصل ممنوعیت توسل به زور و تفسیر: گفتار سوم
  وارد بر آن
المللی دادگستري هر چند که در رویه قضـایی خـویش اصـل ممنوعیـت      دیوان بین

منشـور انعکـاس یافتـه     2ماده  4المللی بدان نحو که در بند  توسل به زور در روابط بین
مـورد توجـه قـرار داده اسـت امـا در همـان       » زور و قدرت نظـامی «است را در مفهوم 

  

  

 المللی دادگستري گاه در مقام رکن اصلی قضـایی ملـل متحـد نقـش    شایان ذکر است که دیوان بین   25
نماید و آن هنگامی است که دیوان در دعاوي راجع بـه  مستقیمی در حفظ صلح و امنیت جهانی ایفا می

به صدور قرار موقـت مبـادرت    (proprio motu)استفاده از زور رأساً و بدون تقاضاي طرفهاي اختالف 
 .نماید

 المللـی دادگسـتري احتـرام خواهـد    البته اینکه آیا شوراي امنیت نیز متقابالً به تصمیمات دیوان بـین    26
اعضاي دائـم از حـق وتـو     سرشت سیاسی شورا و نیز امکان استفاده. گذاشت پاسخ چندان دقیقی ندارد

، )همانطور که در قضیه نیکاراگوئه پـیش آمـد  (در مقابل درخواست اجراي تصمیمات دیوان توسط شورا
دهد که دشوار بتوان از شوراي امنیت انتظار مشابهی داشت هرچند کـه احتیـاط شـورا در ایـن     نشان می

کـن قضـایی ملـل متحـد بـه رکـن       تفویض مسألۀ اجراي تصمیمات ر. مورد چندان دور از انتظار نیست
کنندگان منشور اصوالً حفـظ صـلح و   حکایت از آن دارد که در نگاه تدوین) منشور 94ماده (سیاسی آن 

  .امنیت بر هر مالحظه دیگري تقدم داشته است
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دیـوان در قضـیه تنگـه     27.اصل را به صورت موسع تفسیر کرده استچارچوب نیز آن 
روبی آبهاي سرزمینی دولت آلبانی را نوعی اقدام کورفو که اقدام دولت انگلستان در مین

خودسرانه و یکجانبه دولتها علیه سایر دول، و تجلی سیاست زور دانست که بـه لحـاظ   
موسع اصل ممنوعیت توسل بـه زور   قانونی به تاریخ پیوسته است در حقیقت به تفسیر

دیوان در قضیه نیکاراگوئه نیز با تفسـیر موسـع آن    28.المللی مبادرت نمود در روابط بین
توانـد بـا   دارد دولتی که به استفاده از زور مبادرت نمـوده اسـت تنهـا مـی    اصل ابراز می

ینکـه از خألئـی   الملل اقدام خود را توجیه کند و نه ا استناد به اصلی معین از حقوق بین
  29.که در قلمرو اصل ممنوعیت توسل به زور وجود دارد بهره جوید

از سوي دیگر این یک اصل مسلم منطقی است که استتثناي هر اصل باید به صورت 
اسـتثناء بـه   . مضیق تفسیر شود و از توسعه آن به موارد فراتر از قدر متیقّن اجتناب نمود

آن به موارد مشـکوك و مـردد،   و بنابراین توسیع شودتحدید دایره شمول اصل منجر می
نماید و رابطۀ آن با استثناء را در معـرض خطـر   اصل را از هویت واقعی خود عاري می

المللی دادگستري در رویه قضـایی خـویش کوشـیده اسـت کـه       دیوان بین. دهدقرار می
ور، اسـتثناي وارد  همواره دفاع مشروع را به عنوان تنها مورد قانونی توسل یکجانبه به ز

  .بر اصل ممنوعیت توسل به زور قلمداد کرده و آنرا به صورت مضیق تفسیر نماید
منشور بـا یکـدیگر    51و ) 4بند ( 2ایاالت متحد آمریکا، بارها با مرتبط نمودن مواد 

منشور نـه تنهـا اسـتفاده از زور، بلکـه تهدیـد بـه        2ماده  4ابراز داشته است که در بند 
ناظر  51در ماده » حق ذاتی«از سوي دیگر عبارت . زور نیز ممنوع شده استاستفاده از 

به حقوق عرفی پیش از منشور است که منشور متعرض آن نشده و بـدین وسـیله آن را   
  

  

منشـور   2مـاده   4و بند ) دفاع مشروع( 51ترین راه جمع میان ماده به نظر برخی اندیشمندان بدیهی   27
به صـورت مضـیق    51آن است که اصل منع توسل به زور به صورت موسع و ماده ) ل به زورمنع توس(

  :رك. تفسیر شود
Roling.B.V.A., "The ban on the use of force and the UN charter", in Cassese.A., The current 
legal regulation if the use of force, Martinus Nijhoff, 1986, p. 5. 
28  Greenwood. Christofer, "The International Court of Justice and Use of Force", in 
Vaughan Lowe and Malgosia Fitsmaurice, ibid., p. 379.  
29  ICJ Reports, 1986, pp.100-102.  
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در رأي مخـالف خـود در قضـیه    » شـوابل «بر همین اساس قاضی . محفوظ داشته است
انواع دفاع مشروع یعنی پاسخ به  منشور فقط یکی از 51نیکاراگوئه ابراز داشت که ماده 

گیرد و سایر موارد دفاع مشروع طبق حقوق عرفی را مسـتثنا  حمله مسلحانه را در برمی
وضـعیت عمـومی   «در قضیه سکوهاي نفتی نیز آمریکا بـا ابـداع اصـطالح     30.سازدنمی

 .کوشید حمله به سکوهاي نفتی ایران را نوعی دفاع مشروع جلوه دهـد » حملۀ مسلحانه
دیوان در قضیه نیکاراگوئه ابراز داشت که نه فقط بر اسـاس مقـررات منشـور، بلکـه      31

بایـد یـک حملـه نظـامی      الملل عرفی براي استناد به حق دفاع مشـروع  طبق حقوق بین
» حملـه مسـلحانه  «الملـل عرفـی    طبق حقوق بـین  32).رکن ضرورت(محقق گشته باشد 

که فارغ از مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم     شودمصداقی از کاربرد غیرقانونی زور محسوب می
در قضیه سـکوهاي نفتـی نیـز     33.بودن حمالت، داراي گستره وسیع و آثار شدید باشند

دیوان با تفسیر مضیق مفهوم حملـه مسـلحانه نپـذیرفت کـه مجموعـه اعمـال پراکنـده        
   34.انتسابی به ایران در حد حملۀ مسلحانه بوده باشد

المللی دادگستري همـواره بـر    وع نیز دیوان بیندر مورد رعایت تناسب در دفاع مشر
در قضیه نیکاراگوئـه دیـوان بـا فـرض صـحت      . لزوم تناسب در دفاع تأکید نهاده است

گـذاري و  دارد که به هر حال مینادعاي آمریکا در حق استناد به دفاع مشروع، اعالم می
اسـب مغـایر مـی   حمله به بنادر و تأسیسات نفتی نیکاراگوئه توسط آمریکـا بـا اصـل تن   

در تقویت اصول ضرورت و تناسب در دفاع ، دیوان در قضیه سـکوهاي نفتـی    35.نماید
پردازد بایـد اقـدام خـود را    اعالم داشت که در هر صورت دولتی که به دفاع مشروع می

صرفاً متوجه یک هدف نظامی بنماید، هدفی که بر اساس حقوق مجرا در زمـان جنـگ   
   36.شودمعین می

  

  

30  ICJ Reports, 1986, p.347.  
31  United States' Counter Memorial, para. 4.10; CR 2003/7, para.3.  
32  ICJ Reports, 1986, pp. 104, 126-127. 
33  Constantinou. Avra., The right of self-defence under customary international law and 
article 51 of the UN charter, Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2000, pp. 57-111.  
34  ICJ Reports, 2003, at para.49.  
35  ICJ Reports, 1986, p. 122.  
36  Ibid at paras.51,74. 
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  قضایی اختالفات ناشی از توسل به زور  -وصف حقوقی: ارمگفتار چه
المللـی دادگسـتري، صـالحیت ترافعـی دیـوان بـه        اساسنامه دیوان بین 34طبق ماده 

المللی دادگستري در  دیوان دائمی بین. شودرسیدگی به اختالفات میان دولتها محدود می
افق حکمی یا موضوعی، یـا  عدم تو) بریتانیا –یونان (در قضیه ماوروماتیس  1924سال 

تعارض نظرات حقوقی یا منافع میـان دو شـخص را بـر مفهـوم اخـتالف قابـل تطبیـق        
دیـوان   38.تعریفی که توسط دیوان فعلی نیز بارها مورد استناد قرار گرفته است 37دانسته،

سازي چنان تعریفی اعالم داشـت کـه   در قضیه آفریقاي جنوب غربی در راستاي شفاف
وز اختالف باید این امر مسلم باشد که ادعـاي یـک طـرف اثباتـاً مـورد      جهت احراز بر

  39.طرف دیگر قرار دارد) انکار(مخالفت 
» قضایی«و » حقوقی«به اوصاف » مسأله«یا » اختالف«با این حال، متصف شدن واژه 

اساســنامه دیــوان ) 2بنــد ( 36منشــور ملــل متحــد و مــاده  96و ) 3بنــد ( 36در مــواد 
دگستري، این تصور را دامن زده اسـت کـه اختالفـات سیاسـی در محضـر      المللی دا بین

  .المللی دادگستري قابل اقامه و رسیدگی نیست دیوان بین
در قضیه نیکاراگوئه، ایاالت متحد مدعی بود که ادعاي نیکاراگوئه مبنی بر اینکـه آن  

ا مرتکـب  کشور به صورت غیرقانونی از زور استفاده کرده، یا صلح را نقض نموده و یـ 
گیـري در  عملی تجاوزکارانه علیه نیکاراگوئه شده است همگی مسائلی است که تصمیم

هاي ملل متحد به ویژه شوراي امنیـت واگـذار شـده اسـت نـه      مورد آنها به دیگر ارگان
ادعـاي ایـاالت متحـد     40.دیوان، و بنابراین چنان اختالفی قابل رسیدگی قضایی نیسـت 

  

  

اي نیـز ابـراز   هـاي هسـته  دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد مشروعیت تهدید یا اسـتفاده از سـالح  
  . گرددداشت که محدوده حق دفاع مشروع فردي یا جمعی توسط اصول ضرورت و تناسب معین می

(ICJ Reports, 1996, p.226, para.141)  
37  PCIJ, Series A, No 2, p. 11.  
38  Cf. also Northern Cameroons (Cameroon/United Kingdom), ICJ Reports 1963, p.27., 
Avena and other Mexican Nationals (Mexico/United States), ICJ Reports 2003, p.88., Certain 
Property (Liechtenstein/Germany), Preliminary Objections, available at http;//www.icj-
cij.org, para. 24.  
39  ICJ Reports, 1962, p. 328. 
40  ICJ Reports, 1984, at paras 89-90.  
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الفات راجع به کـاربرد زور قابـل رسـیدگی قضـایی نیسـت      آمریکا در این مورد که اخت
دیوان اعالم داشت که هیچگاه از رسیدگی به یک موضوع بـه   41.توسط دیوان رد گردید

باشد احتراز نجسـته  خاطر آثار سیاسی آن، و یا اینکه متضمن موضوع استفاده از زور می
الت متحـد نیـز در دهـه    است، کما اینکه قضیه تنگه کورفو مؤید چنین امري است و ایا

در این . هایی متضمن مسأله کاربرد زور را به دیوان ارجاع داده استخود پرونده 1950
هاي حقوقی یک وضعیت تقاضاي قضاوت شده است پرونده نیز از دیوان در مورد جنبه

امري که با موقعیت دیوان به عنوان رکن اصلی قضـایی ملـل متحـد کـامالً منطبـق مـی      
ع دیوان در اعمال صالحیت مشورتی نیز بـر همـین اسـاس اسـتوار بـوده      موض 42.نماید
شـدة خـود در ایـن زمینـه     در قضیه دیوار حائل دیوان ضمن اشاره به رویه تثبیت. است

تواند به خاطر ادعاي ماهیت سیاسـی موضـوع مطروحـه از اعمـال     اعالم داشت که نمی
هاي سیاسی باشـد  د جنبهاینکه یک مسأله حقوقی واج. صالحیت خویش اجتناب ورزد

   43.شوددلیلی کافی براي سلب ماهیت حقوقی آن مسأله محسوب نمی
توان ابراز داشت کـه  المللی دادگستري می بنابراین با توجه به رویه قضایی دیوان بین

توصیف یکجانبه و شخصی طرفهاي اختالف و تلقی آن به عنوان اختالفـی سیاسـی یـا    
ن در احراز صالحیت خویش و قابلیت اسـتماع دعـوي   گیري دیواحقوقی مالك تصمیم

المللی مناطی عینـی دارد و آن عبـارت اسـت از قابـل حـل بـودن        اختالف بین« نیست؛
  44».المللی اختالف بر اساس موازین حقوقی در محاکم بین

ناپذیري نقض اصل ممنوعیت توسل به زور بر اساس توجیه: گفتار پنجم
  

  

41  ICJ Reports, 1984, p. 392. 
بل«در این مورد حتی آقاي  قاضی آمریکایی که در اغلب موارد موضعی متفاوت با اکثریت قضـات  » شوا

اشت با قضات دیوان همراه شـده و ادعـاي آمریکـا مبنـی بـر غیرقابـل اسـتماع بـودن دعـوا را          دیوان د
  (ibid., p. 558). نپذیرفت

42  ICJ Reports, 1984, at paras 91-98.  
43  ICJ Reports, 2004, p.155, para. 41.  

، 1373-74، 15ره المللی، مجله تحقیقات حقـوقی، شـما  اهللا فلسفی، تحوالت دادگستري بینهدایت   44
 .19. ص
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  مجوزهاي کلی قراردادي
شـود کـه   المللی اصوالً رضایت به انجام عملی خاص مـانع از آن مـی   بط بیندر روا

این نکتـه  . المللی به شمار آید الملل و منشأ مسؤولیت بین عمل مزبور خالف حقوق بین
الملل در مورد مسـؤولیت ناشـی از    بیننویس کمیسیون حقوقطرح پیش 20 که در ماده

قرار گرفته که وصف متخلفانه اعمـال ارتکـابی   اعمال متخلفانه دولتها در زمره معاذیري 
نماید به ویژه در مواردي مثل حضـور در قلمـرو کشـور خـارجی، اسـتقرار      را زایل می

بدیهی . پایگاه نظامی و حتی فعالیتهاي نظامی در آن کشور مورد استناد قرار گرفته است
م اقـدامات  ربط مجـوزي بـراي انجـا   است که در اینگونه موارد رضایت قبلی دولت ذي

سؤال مطروحـه  . دهدالملل منطبق جلوه می فوق بشمار آمده و آن اعمال را با حقوق بین
تواند بر اسـاس  در اینجا آن است که آیا حمله به تأسیسات یک دولت و تخریب آن می

قید کلی قراردادي دائر بر حق اتخاذ اقدامات ضروري براي حمایـت از منـافع اساسـی    
   د؟امنیتی موجه جلوه کن

در قضیه نیکاراگوئه دیوان به طور کلی اعالم داشته بود که یک دولت از صـالحدید  
تام برخوردار نیست تا به ادعاي حفاظت از منافع اساسی امنیتی خویش دسـت بـه هـر    

در قضیه سکوهاي نفتی، ایاالت متحد آمریکا در توجیه حمالت خود بـه   45.اقدامی بزند
) 1955(عهدنامـه مـودت    20ماده » د»«1«ان به بند سکوهاي نفتی جمهوري اسالمی ایر

داد که در صورت لزوم اقدامات ضـروري  استناد جست که به دولتهاي متعاهد اجازه می
بـه زعـم آمریکـا انجـام آن     . براي حفاظت از منافع اساسی امنیتی خود را اتخاذ نماینـد 

وده اسـت مـانع از   اقدامات که براي حفاظت از منافع اساسی امنیتی آن دولت ضروري ب
دیوان با  46. آن شده که حمله به سکوهاي نفتی ایران ناقض عهدنامه مودت قلمداد شود

توجه به موضوع و هدف عهدنامه مودت تصریح نمود که اقدامات انجـام شـده توسـط    
نمی 1988آوریل  18و  1987اکتبر  19نیروهاي آمریکایی علیه تأسیسات نفتی ایران در 

هدنامه مودت به عنـوان اقـدامات ضـروري جهـت حفاظـت از منـافع       تواند بر اساس ع
  

  

45  ICJ Reports, 1986, para. 282.  
46  ICJ Reports, 2003, at paras. 32, 36.  
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اساسی امنیتی ایاالت متحد توجیه شود چرا که آن اعمـال بـه منزلـه توسـل بـه نیـروي       
شود و از اینرو بر اسـاس  الملل دفاع مشروع قلمداد نمی نظامی است که طبق حقوق بین

پردازي عبارت 47.عاهده نیستتفسیر صحیح آن معاهده در مقوله اقدامات مورد نظر آن م
دهد که دیوان در مورد استفاده از زور توجیه دیگري جز دفاع مشـروع را  رأي نشان می

اسـتاندارد ضـرورت جهـت اسـتفاده از زور در     «به دیگر سخن . شناسدبه رسمیت نمی
یعنی همان منشور ملل متحد اسـت کـه قطعـی و    » عینی«المللی، استانداردي  روابط بین

عینیت و قطعیت تعهد ناشی از اصل ممنوعیت توسـل بـه زور    48».تخلف است غیرقابل
ربط شـده  شود که قید کلی قراردادي جواز اقدامات نظامی علیه دولت ذيمانع از آن می

ایـن مجوزهـاي کلـی کـه بـه      . و این حوزه را در توافق کلی دو دولت محصـور سـازد  
المللـی منعقـده    هاي بـین موافقتنامه پردازي مشابه در بسیاري ازصورت مدل و با عبارت

) به ویژه میان دولت آمریکـا و دولتهـاي دیگـر   (میان دولتهاي پیشرفته و در حال توسعه
المللی دادگسـتري مواجـه مـی    اند اگر با تفسیري جز این توسط دیوان بینگنجانده شده

 .شد توالی فاسد بسیاري را به دنبال داشت

تجاوز مسلحانه که قربانی تجاوز یا دولتهـاي دیگـر   بدیهی است که در غیر از موارد 
الملل عرفی از حـق دفـاع مشـروع فـردي یـا جمعـی        منشور و حقوق بین 51طبق ماده 

ایـن  . برخوردارند در سایر موارد قربانی کاربرد زور باید به شوراي امنیت مراجعـه کنـد  
ورد مسـؤولیت  الملـل در مـ   نویس کمیسیون حقوق بـین طرح پیش 54تا  49امر با مواد 

. انـد نماید که توسل به زور به عنوان اقدام متقابل را منع کـرده دولتها کامالً هماهنگ می
گیري است که نقض اصل ممنوعیت توسل رویه قضایی دیوان به خوبی مؤید این نتیجه

  49.توان بر اساس مجوزهاي کلی قراردادي توجیه نمودبه زور را نمی

  

  

47  Ibid., para. 78.  
48  Natalia Ochoa-Ruiz and Esther Salamanca-Aguado., The Contribution of the ICJ 
Judgment of 6 November 2003 in the Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of 
Iran v. United States of America) to International Law on the Use of Force in Self Defence, p. 
4.  

نادر ساعد، حمایت از منافع اساسی امنیتی دولتها در پرتـو رأي دیـوان بـین   : براي مطالعه بیشتر رك   49
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 نقض اصل ممنوعیت توسل به زور  بار سنگین اثبات: گفتار ششم

و  50الملل هیچ قاعده و مقررات خاصی براي اثبات دعوي وجود ندارد در حقوق بین
المللی در مقایسه با نظـام ادلـه اثبـات دعـاوي در      نظام ادله اثبات دعاوي نزد مراجع بین

 . دادگاههاي داخلی مدون و تکامل یافته نیست

اساسنامه و آئین دادرسی خویش  55تا  48ق مواد المللی دادگستري که طب دیوان بین
در مطالبه و تأمین دالیل اثبات ادعاهاي طرفهاي اختالف به ادلۀ خاصی محـدود نشـده   

. پذیر ادله اثبات تمایل داشته استاقناع قضایی به نظام انعطاف در رویه نیز جهت نیل به
راي دولتها این امکان را فراهم المللی دادگستري در تمام موارد ب از این روي دیوان بین«

کننده بـه  آورده است که براي اثبات مدعاي خویش از هر دلیلی که به اعتقاد ایشان قانع
رسد استفاده کنند منتها در این قبیل موارد این دالیل بایـد ابتـدا بـه نظـر دیـوان      نظر می

ازه دهـد کـه   برسد تا در صورتی که آنها را با موضوع دعوي مرتبط دانست به مدعی اج
نظام ادلۀ اثبـات دعـوا   « به واقع  51».براي اثبات مدعاي خویش از آن دالیل استفاده کند

المللـی بـا    در اساسنامه و آئین دادرسی دیوان براي تضمین اجراي صحیح دادرسی بـین 
در این نظـام وظیفـۀ اصـلی    . احترام به اصل برابري طرفهاي اختالف طراحی شده است

طرفهاي پرونده است و دیوان نقشـی فرعـی و تکمیلـی را ایفـا مـی      ارائه دالیل متوجه
  52».نماید

  

  

المللـی دادگسـتري   ، مجموعه مقاالت پیرامون رأي دیوان بینالمللی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی
، 1384در قضیه سکوهاي نفتی، زیر نظر دکتر جمشید ممتاز، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسـالمی،  

 .119 -145صص 
میدانی، ادله اثبات دعوي در قضیه سکوهاي نفتی، مجموعه مقاالت پیرامـون رأي  سیدحسین سادات   50

  .163. ی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتی، همان، صالمللدیوان بین
، 1371، 10الملل، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، شـماره     اهللا فلسفی، شناخت منطقی حقوق بینهدایت   51

  .180-181. صص
52  Bernardes.Torres, "Article 48", in Andreas Zimmermann, Christian Tomuschat and Karin 
Oellers-Frahm, op.cit., p. 1096.  
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با این حال میزان حساسیت دیوان در کفایت ادله و امارات مثبِت نقض قاعده حقوق 
بـه  . ارتباط نبوده اسـت الملل با اهمیت آن قاعده و آثار مترتب بر نقض آن قاعده بی بین

عاي نقض اصل ممنوعیت توسل به زور، دیـوان  توان گفت که در ارتباط با ادجرأت می
کمتر به شواهد و قرائن اتکا جسته، و بیشتر بر لـزوم ادلـۀ موجـد قطـع و یقـین تأکیـد       

در قضیه سکوهاي نفتی، ایاالت متحد آمریکا با استناد به تصاویر ماهواره. ورزیده است
، شـهادت  اي، عکسهاي تهیه شده توسط هواپیماهـاي اطالعـاتی، نظریـات کارشناسـی    

سیتی و ساموئل آیلهاي سینتوانست دیوان را متقاعد کند که حمله به کشتی... شهود و 
 53.رابرتس توسط ایران صورت گرفته است، هر چند که آنها را قرائنی قوي قلمداد کـرد 

آیـل سـیتی و   در واقع با عدم اتکا به قرائن متعددي که در ارتباط با حمله به کشتی سی«
ابرتس از سوي ایاالت متحد ارائه شد، با وجودي که دیوان آنهـا را قـرائن   ناو ساموئل ر

هرچند بـه   -نامد، به ایاالت متحد و هر کشور دیگر که دست به زور برده استقوي می
گوید که اتکا به قرائن قوي براي چنین کاري کافی نیست، بلکـه  می -بهانه دفاع مشروع

ئن باشد و عیناً بتواند ثابت کنـد کـه حملـه از    کشور مدعی دفاع مشروع باید قطعاً مطم
انجام دفاع مشروع بر اساس قرائن هرچند . سوي چه کسی علیه آن صورت گرفته است

  54».زندقوي نظم جهانی را بر هم می
دیوان در پرونده مربوط به عملیات نظامی در سرزمین کنگو نیز در ارتباط با استفاده 

اعالم داشت که طبق رویه خویش باید ابتدا بـه  » کیتونا«از زور توسط اوگاندا در منطقه 
الملل را نسبت به آن وقایع اعمال  ربط حقوق بیناحراز وقایع بپردازد و سپس قواعد ذي

هاي تحت اسارت خـویش و  در این رابطه هرچند که کنگو به شهادت اوگاندایی. نماید
است اما هیچیک از اینها دیوان را هاي اوگاندا استناد جسته نیز اخبار منتشره در روزنامه

مشـارکت داشـته   » کیتونـا «بـه   1998اوت  4متقاعد نساخته است که اوگاندا در حملـه  

  

  

53  ICJ Reports, 2003, paras. 53-72.  
دیپلماسـی قضـایی در   : المللی دادگستري در قضیه سکوهاي نفتـی سیدجمال سیفی، رأي دیوان بین   54

 .71. ، ص1382، 4المللی، مجله پژوهشهاي حقوقی، شماره دادرسی بین
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   55.است

  گیرينتیجه
المللی دادگسـتري نسـبت بـه اصـل      سیاست قضایی و نه قضاوت سیاسی دیوان بین

نسـبتاً   المللـی از زمـان تأسـیس دیـوان تـاکنون      ممنوعیت توسل به زور در روابـط بـین  
المللـی   به واقع جایگاه رفیع اصل مذکور در جامعه بـین . مشخص و هدفمند بوده است

متشکل از دولتهاي برخوردار از حاکمیت تا حد زیادي از رویه قضایی دیـوان در مـورد   
دیوان ضمن حرمت نهادن بر مسؤولیت اصلی شوراي امنیـت  . این اصل متأثر بوده است

با اعمال صالحیت خـویش در مقابلـه بـا نقـض اصـل       در حفظ صلح و امنیت جهانی،
ممنوعیت توسل به زور حتی به صـورت متقـارن و مـوازي بـا شـوراي امنیـت، چنـان        
اختالفاتی را بر اساس موازین حقوقی قابل رسیدگی قضایی دانسته و به لحاظ استثنایی 

 باشـد اثبـات تحقـق حملـه    بودن حق دفاع مشروع که خود متضمن توسل بـه زور مـی  
مسلحانه را متضمن وجود دالیل مـتقن قلمـداد کـرده و نقـض آن اصـل را بـر اسـاس        
. مجوزهاي کلی قراردادي، و با ترفند حفظ منافع اساسی امنیتـی موجـه ندانسـته اسـت    

جالب آنکه دیوان با تأکید بر اصل ثبات مرزها و لزوم حفظ وضع موجود در اختالفات 
 –، السـالوادور علیـه هنـدوراس    1986 –الی بورکینوفاسـو علیـه مـ   (ارضی میان دولتها 

طلبـی دولتهـا بسـتري    کوشیده است از جمله مترصد آن بوده تا ادعـاي توسـعه  ) 1992
مناسب براي ظهور نیابـد و تـا حـد امکـان از نقـض اصـل ممنوعیـت توسـل بـه زور          
جلوگیري به عمل آید؛ در همان زمان دیوان با عدم شناسایی و غیرقانونی قلمداد کـردن  

 –، دیـوار حائـل   1971 –بیا قضایاي نامی(ستاوردهاي ناشی از کاربرد غیرقانونی زور د
به تقویت اصـل ممنوعیـت توسـل بـه زور همـت      ) 2005 –، کنگو علیه اوگاندا 2004

  .گمارده است
المللی دادگستري در قبال اصل ممنوعیت توسـل بـه زور    سیاست قضایی دیوان بین

ه رغم طرح اولیـه برخـی دعـاوي کـه در آنهـا نقـض       آنچنان شفاف و روشن بوده که ب
  

  

55  ICJ Reports, paras. 55,72.  
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بینی حکم احتمالی دیـوان بـا   ربط با پیشادعایی آن اصل مطرح بوده است طرفهاي ذي
دعواي نیکاراگوئه . اندیکدیگر مصالحه نموده و دعواي خویش را از دیوان مسترد داشته

، قضیه ایرباس میان ) 1992(، دعواي نیکاراگوئه علیه هندوراس )1987(علیه کاستاریکا 
ــا  ــران و آمریک ــدي  ) 1996(ای ــه بورون ــواي کنگــو علی ــین ) 2001(و دع ــره چن در زم

  .شوند هایی محسوب می پرونده
المللی در گرو پایـان بخشـیدن بـه حکومـت زور بـر       حاکمیت قانون در جامعه بین

م در بادي امر شاید این واقعیت جاي بسی تأسف باشد که حجـ . المللی است روابط بین
المللی دادگسـتري در مـورد نقـض اصـل      توجهی از دعاوي مطروحه نزد دیوان بینقابل

ممنوعیت توسل به زور باشد، اما این واقعیت که در اینگونه موضوعات خطیـر، دولتهـا   
اند دستاورد مهمی است کـه در  الملل گردن نهاده بر قضاوت دیوان بر اساس حقوق بین

توسل بـه زور در  . یاست قضایی آن حاصل گشته استسایه استقالل دیوان و انسجام س
المللـی دادگسـتري قـادر بـه حـذف آن از       المللی واقعیتی است که دیوان بین روابط بین

صحنۀ گیتی نخواهد بود، کما اینکه ابتناي صالحیت دیوان بر رضایت طرفهاي اختالف 
ت دیـوان  باعث شده است که بسیاري از موارد متضمن کـاربرد زور در معـرض قضـاو   

الملل به عنوان نظـام حقـوقی    با این حال تثبیت و اعتالي جایگاه حقوق بین. قرار نگیرد
المللـی بـر    المللی، بر ممنوعیت توسل به زور و حل اختالفات بـین  حاکم بر جامعه بین

المللـی در ایـن    الملل تکیه داشته است و در پیشرفت جامعه بین طبق موازین حقوق بین
  .المللی دادگستري سهمی بسیار داشته است نبعد، دیوان بی



 

  از آرمان تا واقعیت: یالملل بیننظم نوین اقتصادي 

  :یالملل بیننظم نوین اقتصادي 
  از آرمان تا واقعیت

  دکتر فریده شایگان

  مقدمه
آغاز اقدامات ملل متحد در زمینۀ استعمارزدایی منجر به رها شدن تعداد بسـیاري از  

غ استعمار و ایجـاد دولتهـاي جدیـد، و در نتیجـه، افـزایش تعـداد       از زیر یو ها سرزمین
ادامۀ این روند، تغییر ترکیب اعضـاي ملـل   . دولتهاي عضو در سازمان ملل متحد گردید

در پی ] جنوب، جهان سوم[متحد را در جهت برتري عددي کشورهاي در حال توسعه 
امانیهاي ناشی از استعمار این کشورهاي جدیدالتأسیس که درد فقر و ستم و نابس. داشت

را چشیده و پس از استقالل هم در کنار سایر کشورهاي در حال توسعه گرفتار استعمار 
نو بودند، علت اصلی فقر، عدم توسعه یا سـطح پـایین توسـعه در کشـورهاي خـود را      
تاراج و بهره برداري از ثروتها و منابع طبیعـی و نیـروي کـار خـود توسـط کشـورهاي       

آنهـا معتقـد   . دانسـتند  می -همان استعمارگران سابق و استثمارگران وقت  -هتوسعه یافت
بودند که توسعه و رفاهی که مردم این کشورها از آن برخوردارند به بهـاي عقـب نگـه    
داشتن آنها از کاروان توسعه بدست آمده است، و لذا آنها باید ایـن وضـعیت را جبـران    

  .نمایند
را از لحـاظ سیاسـی در   » یالمللـ  بـین نوین اقتصادي  نظم«شاید بتوان منشاء اندیشۀ 

کنفرانسی که پایه گذار جنبش عدم تعهد بـود و  . جستجو کرد 1955کنفرانس باندونگ 
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  1.ی را موجب گردیدالملل بینظهور سیاسی کشورهاي در حال توسعه در صحنۀ 
نطـم نـوین اقتصـادي    «نیـز سـخنی از    1970با این وجود تا نخستین سـالهاي دهـۀ   

اما پیش از این مرحلـه، در مجمـع عمـومی گامهـایی در ایـن      . در میان نبود» یالملل ینب
  :شود می جهت برداشته شده بود که به طور خالصه به آنها اشاره

 2»ی اقتصـادي المللـ  بینبرنامه اي براي همکاري : دهۀ توسعۀ ملل متحد«اعالم اولین 
ه نفــع توســعۀ اقتصــادي ، نخســتین اقــدام جــدي در جهــت و بــ1961دســامبر  19در 

و چهـارمین دهـۀ    4سـومین  3کشورهاي در حال توسعه بود که پس از آن اعالم دومین،
  .را نیز به دنبال داشت 5توسعۀ ملل متحد

دسـامبر   15یک سال قبل از اعالم اولین دهۀ توسعۀ ملل متحد، مجمـع عمـومی در   
 حـال توسـعه   مبادرت به ایجاد صندوقی براي کمـک بـه توسـعۀ کشـورهاي در     1960

اما کشورهاي توسعه یافته عمدتاً از همکاري با این صندوق و واریـز کمـک    6.نماید می
احتماالً علت عمدة آن این بود که آنها با اعطاي کمـک  . کنند می توسعه به آن خودداري

  . توانستند امتیازات سیاسی کسب نمایند نمی مالی از این طریق
، در 1962دسـامبر   14سعۀ ملل متحد، یعنـی در  یک سال پس از اعالم اولین دهۀ تو

 بـه تصـویب  » حاکمیت دائـم بـر منـابع طبیعـی    «با عنوان  1803مجمع عمومی قطعنامۀ 
گرچه تصویب این قطعنامه اساساً خواست کشورهاي در حال توسعه بود، امـا  . رسد می

ولیـه  موفق شدند در جهت تأمین منافع خود تغییراتـی در مـتن ا   کشورهاي توسعه یافته

  

  

، ترجمـۀ  اقتصـادي  الملـل  بـین حقـوق  و تیبو فلوري، مباحثی از کتاب دومینیک کارو، پاتریک ژویارد  1
  . 125ص  ،1367وزارت امور اقتصادي و دارایی، : محمد امامی تالرمی، تهران

2United Nations Development Decade : A Programme for International Economic 
Cooperation, UN Doc. A/RES/1710(XVI), 19 Dec. 1961.  
3International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade, 
UN Doc. A/RES/2626(XXV), 19 Nov. 1970.  
4International Development Strategy for the Third United Nations Development Strategy, UN 
Doc. A/RES/35/56, 5 Dec. 1980 
5International Development Strategy for the Fourth United Nations Development Decade, 
UNDoc., A/RES/45/199, 21 Dec. 1990.  
6United Nations Capital Fond, UN Doc. A/RES/1521(XV), 15 Dec. 1960.  
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متن نهایی، حاصل سازش میان این دو دسته از دولتها بود و به همـین دلیـل   . ایجاد کنند
  . هم با اجماع به تصویب رسید

شود که اعمال حق حاکمیت بـر منـابع طبیعـی کـه ملـی       می در این قطعنامه تصریح
ی، کردن و سلب مالکیت از بیگانگان از مظاهر بارز آن است، باید به دلیل فایـدة عمـوم  

درج این شروط انعکاس . امنیت و منافع ملی، یعنی فارغ از اهداف سیاسی صورت گیرد
به عـالوه، قـانون حـاکم بـر سـرمایۀ      . نظر کشورهاي توسعه یافته در این قطعنامه است

خارجی و بر نحوة پرداخت غرامت به مالک یا سرمایه گذار خارجی، هم قانون ملـی و  
ست و نه فقط قانون ملی دولت سرمایه پـذیر، چنانکـه   تعیین شده ا الملل بینهم حقوق 

  . خواست کشورهاي در حال توسعه بود
. توان حاوي اندیشه، عناصر یا اصول و موازین جدیدي دانسـت  نمی این قطعنامه را

وضع حقوقی حاکمیـت دائـم بـر منـابع     «یان برانلی در درس اختصاصی خود راجع به 
الهه ارائه کرد، این قطعنامـه را در   الملل بینقوق در آکادمی ح 1979که در سال » طبیعی

مقایسه با خواست کشورهاي در حال توسـعه در جهـت تـأمین منـافع آنهـا بـه عنـوان        
قطعنامـه اي کـه غربیهـا در    . دانـد  مـی  دولتهاي سرمایه پذیر، قطعنامه اي محافظه کارانه

یه گـذاري موفـق   گنجاندن تغییرات مورد نظر خود در متن آن به نفع حمایـت از سـرما  
   7.بودند

 (UNCTAD)کنفرانس ملل متحد دربـارة تجـارت و توسـعه     گام مهم بعدي، ایجاد
: در قطعنامۀ مربوطـه تصـریح شـده اسـت     8.بود 1964توسط مجمع عمومی در دسامبر 

... ی و المللـ  بـین ایجاد قواعد مورد قبول عموم براي ادارة سیستماتیک روابط اقتصـادي  
نه و دنیایی با ثبات تا زمانی که منشوري بـراي حمایـت از حقـوق    برقراري نظمی عادال

. همۀ کشورها و به خصوص کشورهاي در حال توسـعه تنظـیم نشـود، مقـدور نیسـت     
  

  

  :نک7 
Ian Brownlie, «Legal Status of Natural Resources in International Law (Some Aspects) », 
RCADI, 1979-I, p.261.  
8Establishment of the United Nations Conference on Trade and Development as an Organ of 
the General Assembly, UN Doc. A/RES/1995(XIX), 30 Dec. 1964.  
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منشور حقـوق و تکـالیف   «منشور مورد نظر همان سندي است که ده سال بعد با عنوان 
  9.رسد می به تصویب» اقتصادي دولتها

) 1960دهـۀ  (ن ملل متحد، اولین دهۀ توسعۀ ملل متحد اوتانت، دبیرکل وقت سازما
تجارب حاصل از این دهه، افزایش آگـاهی کشـورهاي در    10.خواند می را دهۀ نا امیدي

کنیم که مهمترین هدف استراتژي  می حال توسعه را به دنبال داشت، از این رو، مالحظه
بـه منظـور برقـراري    ، توسعۀ اقتصـادي  )1970دهۀ (ملل متحد براي دومین دهه توسعه 

با ایـن وجـود،   . گردد می عدالت اجتماعی، توزیع عادالنۀ درآمد، ثروت و خدمات اعالم
در عمل تفاوت چندانی با برنامـه دهـۀ اول توسـعه نـدارد و عمـدتاً متمرکـز بـر رشـد         
اقتصادي است تا توسعه، اما براي اولین بار در آن از ایجاد یک نظام اقتصـادي عادالنـه   

  .مطرح شود یالملل بیننظم نوین اقتصادي آید، بدون آنکه عنوان  می انسخن به می
، بومدین، ریـیس جمهـور وقـت الجزایـر، درخواسـت      1974ژانویه  31سرانجام در 

تشکیل اجالس ویژة مجمع عمومی را به منظور بررسی مسألۀ مواد خام و روابـط میـان   
دولـت بـا ایـن     70هفتـه،   طـی دو . نمایـد  می کشورهاي در حال توسعه و توسعه یافته

ششمین اجالس ویـژة مجمـع عمـومی بـه تصـویب یـک       . کنند می درخواست موافقت
منتهـی   12یالمللـ  بـین و یک برنامۀ عمل در مورد ایجاد نظـم نـوین اقتصـادي     11اعالمیه
این اعالمیه را باید با سند مکمل آن که اقدامی براي اجراي نظم نوین اقتصـادي  . میشود

قرائـت  » منشور حقوق و تکـالیف اقتصـادي دولتهـا   «شود، یعنی  می ی محسوبالملل بین
  . رسد می کرد که در اجالس عادي مجمع عمومی در همان سال به تصویب

ي ها در قسمت اول، ویژگی. شود می پس از این مقدمه، موضوع در دو بخش بررسی
ی المللـ  بـین ی و در قسمت دوم، سایر اقداماتی که در سطح الملل بیننظم نوین اقتصادي 

  

  

9Charter of Economic Rights and Duties of States, UN Doc. A/RES/3281(XXIX), 12 Dec. 
1974. 

   .1368توسعه، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،  الملل بینجمشید ممتاز، تقریرات درس حقوق 10 
11Declaration on the Establishment of a New International Economic Order, UN Doc. 
A/RES/3201(S-VI), 1 May 1974.  
12Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order, UN 
Doc. A/RES/3202(S-VI), 1 May 1974. 
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تواند گامی در جهت نیل به اهداف منـدرج در اعالمیـۀ نظـم     می صورت گرفته است و
   .ی تلقی شود، بررسی خواهد شدالملل بیننوین اقتصادي 

  یالملل بیني نظم نوین اقتصادي ها ویژگی -1
، بـه  )الـف (ی المللـ  بـین تحت این عنوان ابتدا مفهوم و محتواي نظم نوین اقتصادي 

  .بررسی خواهد شد) ب(ل بنیادین آن و سپس علل ناکام ماندن آن خصوص اصو

  یالملل بینمفهوم و محتواي نظم نوین اقتصادي ) الف
این نظم در درجۀ نخست متضمن معناي حقـوقی اسـت و عمـدتاً خواسـتار شـکل      

چـرا نظـم نـوین؟     13.گیري قواعد حقوقی جدید در حوزة اقتصادي و اجتمـاعی اسـت  
ی نسبت بـه آنچـه پـس از جنـگ     الملل بینحیط و بستر اجتماعی ، م1970چون در دهۀ 

جهانی دوم وجود داشت، تغییر یافته بود و به عقیدة کشورهاي در حال توسـعه طبیعـی   
ی در جهت تناسب و انطباق آن با واقعیات الملل بینبود که نظام حقوقی حاکم بر روابط 

   .ی اصالح شودالملل بینموجود زیست 
ی نـوینی را دارد کـه بایـد بـا تعهـدات      المللـ  بینادعاي طرح نظم منشور ملل متحد 

حقوق بشري دولتها سازگار باشد، نظمی نوین که اساساً بـر اصـلی کهنـه، یعنـی اصـل      
 رایـزمن بـه مناسـبت دیگـري اظهـار     . حاکمیت و برابري صوري دولتها بنا شـده اسـت  

بایـد   مـی  ن جهـانی جالب است که بحث در مورد طرح و ایجاد یک نظم نـوی «: دارد می
مبتنی بر اصطالحی باشد که قرنها پیش در فضایی متفاوت و براي اهدافی کامالً متفاوت 

ی که بتواند به بهترین نحو به اهداف تبیین شده الملل بینطراحی نظامی  -ما ] اهداف[از 
   14.»به کار رفته بود -در منشور ملل متحد و دیگر اسناد معتبر دست یابد

  

  

13Alain Pellet, «A New International Legal Order: What Legal Tools for What Changes », in 
Francis Snyder & Peter Slinn (eds), International Law of Development: Comparative 
Perspectives, p.117.  
14W. M. Reisman, «Sovereignty, Interdependence and Independence», Interventions at 
Plenary Session, in A. Grahl-Madsen and J. Toman (eds). The Spirit of Uppsala, Proceedings 
of the Joint UNITAR- Uppsala University Seminar on International Law and Organization for 
a New World Order, (Berlin: Walter de Gruyter, 1984), p.354.  
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ن آن است که اصل حاکمیت، الاقل به مفهوم سنتی آن، مبناي صحیحی این گفته مبی
به عالوه، این امـر  . شود نمی براي نظمی که منشور در صدد برقراري آن است، محسوب

که کلیۀ دولتها از نظر حقوقی با هم برابرند، این نتیجـه را بـه دنبـال دارد کـه حقـوق و      
ایـن حکـم ریاکـاري درونـی      15.نیستتکالیف آنها بر حسب سطح توسعۀ آنها متفاوت 

نظام سرمایه داري را که بر اساس اصل برابري حقوقی میان طرفین داد و ستد بنـا شـده   
  . دهد می است، نشان

ی در پی آن است که برابري اقتصادي میـان کشـورهاي   الملل بیننظم نوین اقتصادي 
لیـدي تجـارت در   جهان سوم اهمیـت ک . در حال توسعه و توسعه یافته را متحقق نماید

 الملـل  بـین پیشبرد توسعه را درك کرده و در صدد برآمد تـا آن مقرراتـی را در حقـوق    
تجارت که موجب افزایش نابرابري اقتصادي بین این دو دسته از کشورهاست، از طریق 

ي ترجیحـی بـه نفـع    ها اعطاي امتیازاتی به کشورهاي در حال توسعه، بویژه ایجاد تعرفه
ید، بدون آنکه کشورهاي توسعه یافته توقع معامله به مثل یا عمل متقابل آنها، تعدیل نما

  16.داشته باشند

ی، اهـداف و راهبردهـاي آن، بـه تجدیـد     الملل بینانگیزة بنیادین نظم نوین اقتصادي 
ساختار روابط شمال و جنوب به نحوي چنان اساسی اشاره دارد که سـلطه و وابسـتگی   

نظـم نـوین    17.است، کاهش دهد] ش از برقراري این نظمپی[را که مشخصۀ روابط قبلی 
 ی ریاکاري درونی امپریالیسم را اعالم و رد به لحاظ نظـري منسـجم ِ  الملل بیناقتصادي 

   18.خردمندانه عرضه داشت غرب را به عنوان یک الگوي ]مواضع[
  

  

15 See D. D. Bradlow, «Development Decision-Making and the Content of International 
Development Law», Boston College International and Comparative Law Review, vol.27, no 
2, 2004, pp.203-207. 
16 See Charter of Economic Rights and Duties of States, op. cit., art.18. 
17U. Baxi, «The New International Ecoomic Order, Basic Needs and Rights», 23 Indian JIL 
(1983), p.225, cited in Duncan French, «‘From Seoul with Love’- The Continuing Relevance 
of the 1986 Seoul ILA Declaration on Progressive Development of Principles of Public 
International Law Relating to a New International Economic Order », NILR, 2008, vol.55, no 
1, p.10. 
18Rivero Oswald, New Economic Order and International Development Law, Oxford: 
Pergammon, 1980, p.123, cited in Eric Engle, «The Failure of Nation State and the NIEO: 
Multiple Converging Crises Present Opportunity to Elaborate a New Jus Gentium», available 
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ی المللـ  بـین اقدام در جهـت تحقـق هـدف ملـل متحـد در خصـوص حـل مسـائل         
ی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و تأمین احترام جهانی و مؤثر حقوق اجتماع-اقتصادي

 همواره با مـانع حاکمیـت برخـورد   ... بشر و آزادیهاي اساسی براي همه بدون تبعیض، 
شـده، کمـک و    ی بـراي تحقـق اهـداف یـاد    المللـ  بینبدیهی است که همکاري . کند می

توسـعه در کشـورهاي در   مشارکت بیشتر کشورهاي توسعه یافته را در جهـت پیشـبرد   
به سخن دیگر، همکاري مؤثر در این زمینـه  . کند می حال توسعه و توسعه نیافته ایجاب

باید به ناچار نابرابري واقعی موجود میان این دو دسته از کشـورها را بـه رغـم برابـري     
صوري آنها در نظر بگیرد، و به دستۀ دوم در جهت حصول برابـري واقعـی میـان همـۀ     

  . ساعدت نمایدکشورها م
 »یالمللـ  بـین نظم نوین اقتصادي «از این رو، آنچه کشورهاي در حال توسعه با طرح 

به همین دلیل ولفروم بند الف مـادة  . طلبند کامالً با منشور ملل متحد در انطباق است می
او عمدتاً بـر توسـعۀ اقتصـادي کشـورهاي در حـال توسـعه        را که به عقیدة منشور 55

مبناي حقوقی کلیۀ اقدامات انجام شده توسط ملل متحـد بـراي ایجـاد     19متمرکز است،
گواه این نکتـه اسـت    55بندهاي سه گانۀ ماده  20.داند می یالملل بیننظم نوین اقتصادي 

با این . که طراحان منشور از ارتباط میان اهداف توسعه و حقوق بشر کامالً آگاه بوده اند
متحد در تهیۀ فهرسـت حقـوق بشـر و تعهـدات     بینیم که گرچه سازمان ملل  می وجود،
در زمینۀ ترویج و حمایت از حقوق بشـر، بـه خصـوص بـا انعقـاد معاهـدات        ها دولت

حقوق بشري مختلف موفق بوده اسـت، امـا تالشـهایش در حـوزة روابـط اقتصـادي و       
در عمل، تا سالهاي اخیر این دو حوزه به صورت دو . توسعه هماهنگ با آن نبوده است

  .جدا از یکدیگر نگریسته شده اندحوزة 
کردند که بر خالف نظر  می ی احساسالملل بینبسیاري از حامیان نظم نوین اقتصادي 

  

  

at: http://works.bepress.com/eric_engle/12.  
19 See R.Wolfrüm, «Chapter IX: International Economic and Social Co-operation, Article 
55(a) and 55(b)», in B. Simma (ed), The Charter of the United Nations: A Commentary, 
(Oxford: Oxford University Press, 2nd edn, 2002), vol.II, p.898.  
20Ibid., p.901.  
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ی نباید به یک بازار آزاد افسار گسیخته الملل بینکشورهاي توسعه یافته، روابط اقتصادي 
 یالمللـ  بینۀ باید به عنوان ابزاري قدرتمند شناخته شود که جامع می بلکه 21واگذار شود،

  .تواند به وسیلۀ آن عدم توازنها و نابرابریها را در نظام کنونی مرتفع نماید می
پیش از هرگونه اظهار نظر در این مورد، الزم است بـه محتـوا و اصـول نظـم نـوین      

براي این منظور کافی نیست که صرفاً اعالمیه راجـع بـه   . ی اشاره شودالملل بیناقتصادي 
ی را بررسی کنیم، بلکـه حـداقل بایـد سـه سـند      الملل بینن اقتصادي ایجاد یک نظم نوی

ي هـا  مرتبط دیگر را که پیشتر به آنها اشاره شد نیز مد نظر قـرار دهـیم، یعنـی قطعنامـه    
حاکمیت دائم بر منابع صبیعی، ایجاد نظم نـوین اقتصـادي   : مجمع عمومی در خصوص

  .ها ق و تکالیف اقتصادي دولتی و برنامۀ عمل مربوط به آن و منشور حقوالملل بین
از آنجا که در مقدمه به اختصار به قطعنامۀ حاکمیت دائم بر منابع طبیعی اشاره شـد،  

  . پردازیم می فقط به سایر اسناد یاد شده
ی بایـد همـراه بـا برنامـۀ عمـل      المللـ  بیناعالمیه راجع به ایجاد نظم نوین اقتصادي 

جمع عمومی به تصویب رسیدند و با منشور مربوط به آن که در ششمین اجالس ویژة م
که ابزاري مؤثر در جهـت ایجـاد نظـامی از روابـط      ها حقوق و تکالیف اقتصادي دولت

اقتصادي مبتنی بر انصاف، تساوي حاکمیت و وابستگی متقابل منافع کشورهاي توسـعه  
  . یافته و در حال توسعه به شمار آمده است، مورد توجه قرار گیرد

ی نیـز اصـول انصـاف،    المللـ  بـین د مقدمۀ اعالمیۀ نظم نوین اقتصـادي  در سومین بن
صـرفنظر از   هـا  تساوي حاکمیت و وابستگی متقابل، نفع مشترك و همکاري میان دولت

نظامهاي اقتصادي و اجتماعی آنها مبناي نظم مورد نظر اعـالم شـده اسـت و هـدف آن     
پذیر ساختن رفـع شـکاف رو بـه    ي موجود، امکان ها رفع نابرابریها و جبران بی عدالتی

گسترش میان کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه و تضمین تسریع مداوم توسـعۀ  
   .اقتصادي و اجتماعی، صلح و عدالت براي نسلهاي حاضر و آینده، بیان گردیده است

ی فراتر از صرف کـاهش فقـر اسـت و    الملل بینبنابراین، اهداف نظم نوین اقتصادي 
  

  

21Duncan French, op. cit., p.10. 
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دهد که سعی در تغییر روابط مادي تولید و مبادله به منظـور   می مربوطه نشانمفاد اسناد 
   .تأمین زندگی بهتر براي افراد در کشورهاي در حال توسعه است

تقاضاهایی که کشورهاي در حال توسعه از طریق خواست خود به ایجاد نظم نـوین  
و فناوري به این کشـورها،   انتقال سرمایه: کنند، عبارتند از می ی مطرحالملل بیناقتصادي 

افزایش صادرات از جهان سوم به کشورهاي توسعه یافته، برقراري یک رژیم نظارت بر 
شرکتهاي چند ملیتی، وضع مقرراتی براي افـزایش کمـک توسـعه و تغییـر نظـام پـولی       

ي موجـود در روابـط   هـا  به عنوان اقدامات جبرانی براي کاهش بی عـدالتی  22یالملل بین
  .یالملل نبیاقتصادي 
اعالمیه، اصول بیست گانه اي را به عنوان مبـانی ایـن نظـم نـوین اقتصـادي       4ماده 

عمومی بـوده   الملل بینکند که برخی از آنها اصول تثبیت شدة حقوق  می ی ذکرالملل بین
از  4مـادة  ) در بنـد الـف  . تعلق دارند(soft law) و برخی نیز به حوزة حقوق قوام نیافته

، قابل پذیرش نبودن تحصیل سـرزمین  ها میت، تعیین سرنوشت ملتاصول تساوي حاک
) در بنـد ث  ؛ها از طریق زور، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی دیگر دولت

ي هـا  همان ماده، اصل حاکمیت دائم کامل هر دولت بـر منـابع طبیعـی و همـۀ فعالیـت     
منشـور حقـوق و تکـالیف    «تفاوت بارز این اعالمیـه و  . اقتصادي آن تصریح شده است

در آن است که در دو سند » حاکمیت دائم بر منابع طبیعی«با قطعنامۀ » ها اقتصادي دولت
، ملی کردن و سلب مالکیت از بیگانگان با تکلیف پرداخت 1962نخست برخالف سند 
همراه نیست، بلکه تنها قانون داخلی دولت ملـی کننـده    الملل بینغرامت بر طبق حقوق 

  23.حل و فصل اختالفات مربوط به تعیین غرامت محسوب شده است حاکم بر
  

  

 22 See Eric Engle, op. cit.  
اموال خارجی را ملی « هر دولت حق دارد : ها منشور حقوق و تکالیف اقتصادي دولت) پ(2مادة  23

باید توسط  می ارد غرامت مناسبنماید، مالکیت اموال خارجی را سلب یا انتقال دهد، که در این مو
کند پرداخت شود، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوطۀ آن و  می دولتی که چنین اقداماتی را اتخاذ

در هر مورد که در خصوص مسألۀ غرامت اختالف . داند می کلیۀ اوضاع و احوالی که آن دولت مرتبط
وسط دادگاههاي آن حل و فصل خواهد شد، مگر بروز نماید، طبق حقوق داخلی دولت ملی کننده و ت
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 الملـل  بـین موضوع اصلی بحث و اختالف نطر ، نه اصل ملی کردن کـه در حقـوق   
موجود پذیرفته شده است، بلکه شرایطی است که براي ملی کردن اعالم شده است، چه 

مفـاد منشـور   . از نظر دلیل ملی کردن و چه از حیث قانون حاکم بـر پرداخـت غرامـت   
از این حیث حکایت از جبهه گیـري کشـورهاي در    ها حقوق و تکالیف اقتصادي دولت

حال توسعه در برابر کشورهاي توسعه یافته بـراي تحمیـل خواسـتهاي خـود بـر آنهـا،       
. دارد که حاصل یک مصالحه بود» حاکمیت دائم بر منابع طبیعی«برخالف مفاد قطعنامۀ 

شده با مخالفت شدید امریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن و انگلسـتان  به همین دلیل منشور یاد 
رأي  120که بـا اجمـاع بـه تصـویب رسـید، بـا        1803مواجه شده و برخالف قطعنامۀ 

  . رسد می رأي ممتنع به تصویب 10رأي منفی و  6موافق، 
رسد، زیرا کشورهاي در حال توسعه در اسنادي که به  می این امر تعجب آور به نظر

لۀ آنها در صدد جلب همکاري و کمک کشورهاي توسعه یافتـه در جهـت پیشـبرد    وسی
خواهنـد شـرایط و اصـولی را بـه طـور یکجانبـه و بـرخالف         مـی  توسعۀ خود هستند،

رضایتشان بر آنها تحمیل نمایند، و این به معناي عدم توجـه بـه مکـانیزم شـکل گیـري      
در اینجا خواست کشورهاي در . ستی االملل بینقواعد حقوقی یا قانونگذاري در جامعۀ 

در تعـارض بـا برابـري صـوري      هـا  حال توسعه به حصول برابري واقعی میـان دولـت  
ی اعـالم  الملل بینکه از مبانی نظم نوین اقتصادي  - ها برابري حاکمیت دولت -آنهاست 

  .شده است
وضـع  از این رو، کشورهاي توسعه یافته قویاً بر علیه ایـن برنامـۀ اقتصـادي نـوین م    

گرفته و منکر هرگونه جایگاه حقوقی براي آن گردیـده و ایـن برنامـه را تالشـی بـراي      
از سوي دیگـر، حامیـان    24.استفاده از برتري عددي به منظور ایجاد تغییر بشمار آوردند

یعنـی  » الملل بینشاخه جدید حقوق «ی آن را به عنوان یک الملل بیننظم نوین اقتصادي 

  

  

ي ذیربط آزادانه و متقابالً توافق نمایند که سایر طرق مسالمت آمیز بر مبناي تساوي ها آنکه تمام دولت
  . »و بر طبق اصل انتخاب آزادانۀ وسایل، جستجو شود ها حاکمیت دولت

24 See Duncan French, op. cit., p.8.  
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کردند، حتی برخی از حقوقدانان کشورهاي در حال  می مطرح» توسعه الملل بینحقوق «
منشور حقوق و تکالیف اقتصادي دولتها را کـه  ) پ(2توسعه، مانند قاضی ارچاگا، مادة 

. معاصـر دانسـته انـد    الملـل  بـین علت اصلی بحث و اختالف نظر بود، یک منبع حقوق 
توجیـه اهـداف سیاسـی    شود که هردو اردو واقعیات حقوقی را بـه منظـور    می مالحظه

   25.کردند می آشکار و پنهان خود تحریف
تواند بـراي همـه    می مع عمومی کهجي مها از ورود در بحث ارزش حقوقی قطعنامه

شود، و فقط به ذکر این نکتـه   می یا اکثر موضوعات این همایش مطرح باشد، خودداري
ي سـازمانهاي  هـا  مـه گردد که امروزه دیگر پذیرفته شـده اسـت کـه اگـر قطعنا     می اکتفا
ي مجمع عمومی، منبع مسـتقیم و مسـتقل   ها ی، از جمله و به خصوص قطعنامهالملل بین

تـوان نقـش آنهـا را در شـکل گیـري حقـوق        نمی شوند، نمی محسوب الملل بینحقوق 
  .انکار کرد الملل بین

دانـم بـه نکتـه اي مهـم      می پیش از خاتمه دادن به این قسمت از عرایض خود، الزم
ی سـخنی در مـورد   المللـ  بینره کنم، و آن این است که در طرح نظم نوین اقتصادي اشا

بنـابراین، اگرچـه مـا بـه عنـوان      . شود نمی نحوة بازتوزیع ثروت در داخل کشورها دیده
شهروندان یکی از کشورهاي در حال توسعه، در زمان خـود از طـرح اینگونـه افکـار و     

م، چندان به این نکته توجه نداشتیم کـه نظـم   شدی می خوشحال و هیجان زده ها خواسته
ی تا چه حد دغدغۀ تجدید ساختار اقتصـادي بـه نفـع برقـراري     الملل بیننوین اقتصادي 

روابط عادالنۀ اقتصادي و اجتماعی در سطوح ملی، یعنی ارتقاي سطح زنـدگی اکثریـت   
  .جمعیت در کشورهاي در حال توسعه را دارد

  ی الملل بیندي علل ناکامی نظم نوین اقتصا)ب
ی به شکلی که مطـرح شـد، زادة شـرایط جنـگ     الملل بیناندیشۀ نظم نوین اقتصادي 

از کشـورهاي در حـال توسـعه و    ) بلوك شرق(سرد و حمایت کشورهاي سوسیالیست 
بـا  . اسـت ) نظام سـرمایه داري (تشکیل یک اردو در برابر کشورهاي توسعه یافتۀ غربی 

  

  

25Alain Pellet, op. cit., pp.119-120. 
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ورهاي سوسیالیست سابق دیگر تمایلی به ادامۀ شـیوة  پایان یافتن دوران جنگ سرد، کش
گذشته براي طرح خواستها و نظراتشان نداشتند، برخی از کشـورهاي در حـال توسـعه،    
مانند کره جنوبی، نیز راه دیگري را براي توسعۀ خود در پیش گرفتند و بـه کشـورهاي   

  .توسعه یافته نزدیک شدند
ی ذکر کـرد،  الملل بیننظم نوین اقتصادي  توان براي عدم موفقیت می علل دیگري که

  :عبارتند از
  ؛ 1970 بحران اقتصادي دهۀ -
ی الملل بینعدم توجه کشورهاي در حال توسعه به این واقعیت که در نظام حقوقی  -

توان هیچ اصل یا قاعده اي را برخالف اراده و رضایت یـک دولـت بـر آن     نمی موجود
  تحمیل کرد،

اي شـمال بـه صـورت خـودداري از هرگونـه شناسـایی       واکنش آگاهانۀ کشـوره  -
ی و مخالفـت پیوسـته بـا آن کـه در     المللـ  بینوضعیت حقوقی براي نظم نوین اقتصادي 

  . آن بود اجراي عمل به منزلۀ جلوگیري از
ي خارجی از کشورهاي در حال توسعه در اثر اقدامات متعددي که ها فرار سرمایه -

ي خارجی انجام دادند و سرمایه گذاري خـارجی را  ها اینان در جهت ملی کردن سرمایه
  در این کشورها مورد تهدید قرار داد؛

ی آن الملل بینو باألخره باید گفت که شاید مهمترین دلیل ناکامی نظم نوین اقتصادي 
خواسـتند بـر    مـی  بود که کشورهاي در حال توسعه براي حل مشکالت اقتصادي خـود 

افته که بر نظام اقتصادي جهانی تسـلط دارنـد، نـه    کمک و همکاري کشورهاي توسعه ی
این بـه معنـاي نادیـده    . تنها تکیه نمایند بلکه آنها را مجبور کنند که تکیه گاهشان شوند

 بریم کـه  می ما در جهانی به سر. ی موجود بودالملل بینگرفتن واقعیات زیست اجتماعی 
، اعـم از عرفـی و   توان نقـش قـدرت را در فرآینـد شـکل گیـري قواعـد حقـوقی        نمی

این در واقع فرآیندي غیردموکراتیک است که کشورهاي در حـال  . قراردادي، انکار کرد
توسعه با قدرت نابرابر سعی داشتند باز به روشی غیر دموکراتیک تغییراتی به نفع خـود  
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   .در آن ایجاد نمایند
ۀ مجموع این شرایط موجب ایجاد یک نوع عدم عالقـه بـه ایـن موضـوع در جامعـ     

اما خواهیم دید که این بدان معنا نیست که سازمان ملل متحـد مسـألۀ   . ی گردیدالملل بین
  . ی در جهت توسعۀ کشورهاي جنوب را رها کردالملل بینتوسعه و همکاري 

ی به الملل بینحرکت در جهت دستیابی به اهداف نظم نوین اقتصادي  .2
 طرق دیگر

ی تحت عنـوان خـاص خـود، بـه     الملل بینگر چه تحقق اهداف نظم نوین اقتصادي 
میسر نگردید، با این وجود سازمان ملل متحـد بـا    دلیل مخالفت کشورهاي توسعه یافته

تغییر نگرش و برخورد خود به موضوع، ضمن ابداع چـارچوب حقـوقی حـق توسـعه     
ي عملـی و اجرایـی   هـا  ، به آن بسنده نکرده و در آن متوقف نشد و بیشتر به جنبه)الف(

  ). ب(توسعۀ کشورهاي جنوب و امکان توسعۀ پایدار در جهان توجه کرد در جهت 

آوردن کشورهاي در حال توسعه به حوزة حقوق بشر براي تأمین  روي) الف
  حق توسعه: توسعۀ خود

دهـۀ  (کشورهاي در حال توسعه منتظر نماندند تا سومین دهـۀ توسـعۀ ملـل متحـد     
آنهـا در  . ی به پایان برسـد الملل بینتصادي نیز در آرزوي دستیابی به نظم نوین اق )1980

جستجوي یک چارچوب حقوقی قابل اعتمادتر، بدرستی در حوزة حقـوق بشـر مبـانی    
طـرح  . محکمتري یافتند که براي دستیابی به نظم مورد نظـر خـود بـر آن تکیـه نماینـد     

از سوي این کشورها به عنوان یک حق غیرقابل سـلب بشـر، در    "حق توسعه"موضوع 
تصـویب اعالمیـۀ حـق توسـعه توسـط مجمـع       . کـرد  می اساساً این هدف را دنبال واقع

، ابزاري بود که این کشورها به وسیلۀ آن بار دیگر خواسـتار  1986دسامبر  4عمومی در 
  . ی گردیدندالملل بینتجدید ساختار نظام اقتصادي 

 صـدد  دهد نظمی کـه ایـن اعالمیـه در    می محتواي این اعالمیه به طور روشن نشان
برقراري آن است، بسیار فراتر از آن انتظارات و اهدافی است که نظـم نـوین اقتصـادي    
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در ایـن اعالمیـه، حقـوق    . کند و چهرة بسیار انسانی تري هـم دارد  می ی مطرحالملل بین
دولت فقـط واسـطه اي اسـت    . افراد، مردمان و ملل در اولویت قرار دارد، نه حق دولتها

) 3(3مـاده  . یالمللـ  بـین در موارد لـزوم مطالبـۀ آن از جامعـۀ     براي تأمین حق توسعه و
  :ی اشاره داردالملل بیناعالمیۀ حق توسعه به این نحو به نظم نوین اقتصادي 

وظیفه دارند براي تضمین توسعه و رفع موانع توسعه با یکدیگر همکـاري   ها دولت«
الیف خـود را بـه نحـوي    باید حقوق خود را به نحوي اعمال کنند و تک ها دولت. نمایند

ـ  بـین نظم نوین اقتصادي انجام دهند که موجب ترویج یک  بـر مبنـاي تسـاوي     یالملل
گردد و احترام و  ها حاکمیت، وابستگی متقابل، نفع مشترك و همکاري میان همه دولت

  .»بهره مندي از حقوق بشر را تشویق نماید
اصول منشور ملل متحد به  بند نخست مقدمۀ این اعالمیه با در نظر گرفتن اهداف و

منشور بیـان شـده اسـت، در سـومین بنـد مقدمـه بـه آن نظـم         ) 3(1نحوي که در مادة 
کند که هر  می اعالمیۀ جهانی حقوق بشر اشاره 28ی مصرح در مادة الملل بیناجتماعی و 

مندرج  يها حقوق و آزاديکس حق دارد برقراري آن را بخواهد، نظمی که تحقق کامل 
  . را میسر خواهد نمودالمیه این اعدر 

اعالمیۀ حق توسعه مؤید آن است که این حـق در  ) 1(1تعریف حق توسعه در ماده 
  : اعالمیۀ جهانی حقوق بشر است 28واقع در پی برقراري همان نظم مورد نظر در ماده 

حق توسعه حقی غیرقابل سلب است که به موجب آن هر شـخص انسـان و همـۀ    «
، و مساعدت به توسعۀ اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسـی  مردمان حق مشارکت در

ي اساسی به طور کامل قابل تحقـق باشـد، و   ها که در آن تمام حقوق بشر و تمام آزادي
   .»حق منتفع شدن از این توسعه را دارند
ی از نظـر اعالمیـۀ حـق توسـعه، عنصـر      المللـ  بـین بدین ترتیب نطم نوین اقتصادي 

وسیله اي است در خدمت برقراي آن نظم گسترده تري که در  ضروري فرآیند توسعه و
اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و بهـره منـدي از تمـامی     28مادة 

، چـرا کـه او   امکان پذیر خواهد سـاخت  حقوق بشر و آزادیهاي اساسی را براي هر فرد
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  26.موضوع اصلی، مشارکت کنندة فعال و ذینفع حق توسعه است
نطـم  عمومی مربوط به یک  الملل بیناعالمیۀ سئول راجع به توسعۀ تدریجی حقوق 

کـه سـعی    1986،27در سـال   الملل بین، مصوب انجمن حقوق یالملل بیننوین اقتصادي 
امکـان اجـراي    – lege ferendaو  lex lataاعـم از   –دارد با ایجاد چارچوبی هنجاري 

نطم سازد، حق توسعه را به عنوان ششمین اصل را فراهم  یالملل بیننطم نوین اقتصادي 
   28.کند می مطرح یالملل بیننوین اقتصادي 

در مورد وضعیت و جایگاه حقوقی حق توسعه اختالف نظر بسیار است، برخـی آن  
دانند و برخی دیگـر، ماننـد محمـد بجـاوي،      می "قوام نیافته"را متعلق به حوزة حقوق 

ی دادگستري، براي آن وضـعیت یـک قاعـدة آمـرة     الملل بینقاضی و رئیس سابق دیوان 
   29.را قائلند الملل بینحقوق 

حق توسعه تا کنون در هیج سند حقوقی الزام آور جهـانی مـورد تأییـد و شناسـایی     
بر عکس، در سطح منطقه اي در دو معاهدة اتحادیۀ آفریقا درج شـده  . قرار نگرفته است

  

  

   26.اعالمیۀ حق توسعه) 1(2ماده : نک 
27Declaration on the Progressive Development of Principles of Public International Law 
Relating to a New International Economic Order (1986), adopted at the 62nd Conference of 
the International Law Association, held in Seoul in 1986.  

با توجه به مطالب فوق، نگارندة این سطور برخالف اعالمیۀ سئول معتقد است که این نطم نوین  28
همان طور که از اعالمیۀ حق توسعه برمی آید، یکی از اصول حق  ی است که بایدالملل بیناقتصادي 

ه آن نظمی است که هدفش تأمین حقوق و توسعه شمرده شود و نه بالعکس، زیرا نظم عالی تر هموار
جهت تحول و . رفاه افراد است و هر نظم، ساختار و نهاد دیگري باید در خدمت آن نظم قرار گیرد

ی براي قواعد و اصول حامی شخص انسان الملل بیننیز گواه آن است که جامعۀ  الملل بینتکامل حقوق 
  .قائل است الملل بینو جایگاه و منزلتی برتر از سایر اصول و قواعد حق

29Mohammed Bedjaoui, «Le droit au développement» , in Mohammed Bedjaoui (ed.), Droit 
international: bilan et perspective, (Paris : UNESCO, 1991), pp.1252, 1255, paras.14 , 25,53, 
93-101; and 

ارتقاء حقوق بشر و دسترسی به عـدالت، طـرح    ، در چارچوب طرح گروهیحق توسعه فریده شایگان، 
تهـران،   ،(UNDP)پژوهشی مشترك مرکزمطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و برنامه عمران ملل متحـد  

  . 74، 67نشر گرایش، صص 
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و دیگـري، پروتکـل مربـوط بـه ایـن       است، یکی، منشور آفریقایی حقوق بشر و مـردم 
  ).2003(منشور در مورد حقوق زنان در آفریقا 

. اعالمیۀ حق توسعه به عنوان یک قطعنامۀ مجمع عمومی فاقد قدرت الزام آور است
با این وجود، اعالمیـۀ یاد شده در یک سند مفهومی راجع به ماهیت حقوقی حق توسعه 

از حقوق بشر و بـه درخواسـت کمیسـیون    که توسط کمیسیون فرعی ترویج و حمایت 
ي مجمـع عمـومی   هـا  تهیه شد، در ردة آن دسـته از قطعنامـه   2004حقوق بشر در سال 

تأیید مجدد قواعد و اصول منشور و تفسیر موثق آنها به  به منزلۀ محسوب شده است که
ش با افزاید که اعالمیۀ حق توسعه به دلیل ارتباط مستقیم می سند مذکور. روند می شمار

 را پـاي بنـد   هـا  روح منشور داراي اعتبار حقوقی قابـل مالحظـه بـوده و دولـت     نص و
   30.سازد می

توسعه در اعالمیه و برنامۀ عمل کنفرانس جهانی حقوق بشر ویـن   به عالوه، به حق
، اعالمیۀ کنفرانس توسـعۀ اجتمـاعی   )1992(، اعالمیۀ ریو دربارة محیط زیست )1993(

ــۀ کنفــرانس جهــانی زنــان پکــن  ، اعالم)1995(کپنهــاگ  ســند برخــی  و در) 1995(ی
و مورد تأییـد   شده ، اشاره)2000(ي دیگر و نیز در اعالمیۀ هزارة ملل متحد ها کنفرانس

  . قرار گرفته است
با این وجود، کشورهاي توسعه یافته همواره از شناسـایی ارزش حقـوقی الـزام آور    

تا مبادا کمک براي توسعه به صورت یـک  براي اعالمیۀ حق توسعه، خودداري کرده اند 
  . تعهد و تکلیف حقوقی درآید

 توان انکار کرد که حق توسعه و نظمی که چنـین حقـی را تـأمین    نمی با این وصف،
آمده است، به نحو محکمی ریشه در اصول و مبـانی   1986کند، چنان که در اعالمیۀ  می

متحد، اعالمیۀ جهانی حقـوق بشـر    منشور ملل: چون الملل بینو اسناد الزام آور حقوق 
مشترك آنهـا،   1و به ویژه مادة  1996ی حقوق بشر الملل بین، و دومیثاق )28و  22مواد (

  

  

  . 69-68همان منبع، صص : نک 30
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   31.دارد
و بـراي   ي سازمان ملل متحد استها یکی از اولویت "توسعه"به عالوه، ار آنجا که 

فهـوم و  اجراي حق توسعه اهمیت بسیار قائـل اسـت، اقـداماتی را در جهـت مطالعـۀ م     
محتواي اعالمیۀ حق توسعه و ابعاد گوناگون آن، و همچنین نحوة به اجـرا در آوردن آن  

 1986پی گیري اجراي اعالمیه به طور مستمر از زمان تصـویب آن در  . انجام داده است
اما مهمترین این اقدامات در چارچوب کمیسیون حقوق بشر از سـال  . ادامه داشته است

با تعیـین یـک    1998و سپس در  32ه کاري حق توسعه آغاز شدبا ایجاد یک گرو 1993
و پس از آن با ایجاد یک کارگروه عالی رتبۀ اجراي حق  33کارشناس مستقل حق توسعه

براي گروه کاري یاد شده و به خصوص واگذاري بررسی معیارهـاي ارزیـابی    34توسعه
عۀ هزاره بیان چنانکه در هدف هشتم از اهداف توس -دوره اي مشارکت توسعۀ جهانی 

شوراي جدید التأسیس . ادامه یافت 35از دیدگاه حق توسعه به این کارگروه، -شده است
  36.حقوق بشر نیز تصمیم به ادامۀ مأموریت آن گرفت

این اقدامات گواه بارز این واقعیت است که حق توسعه به تـدریج جایگـاه حقـوقی    
ند فرصتی را بـراي تحقـق   توا می محکمتري را کسب نموده است و اجراي آن در ضمن

ی، به عنوان بخشی منسجم از کل مطالبـات اعالمیـۀ   الملل بیناهداف نظم نوین اقتصادي 
ی المللـ  بـین بدین سان، آرمانهاي مستتر در نظم نوین اقتصـادي  . فراهم آورد حق توسعه

. ی همساز نموده و در قالبی دیگر عرضـه شـده انـد   الملل بینخود را با شرایط تغییریافتۀ 
هر چند شایان ذکر است که این قالب جدید، براي کشـورهاي در حـال توسـعه ایفـاي     

سازد، امري کـه شـاید    می تعهدات حقوق بشري آنها را به نحو بسیار جدي تري مطرح
  . به هیچ وجه مورد نظر آنها نبوده است 1974در 

  

  

   .72-69همان منبع، صص : نک 31
32E/CN.4/RES/1993/22, 4 March 1993. 
33E/CN.4/RES/1998/72, 22 April 1998.  
34E/CN.4/RES/2004/7, 13 April 2004.  
35E/CN.4/2006/26, para.77.  
36A/HRC/RES/1/4, 29 June 2006. 
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  توسعۀ پایدار) ب

ی بسـیار مـرتبط   الملل بیني توسعۀ پایدار مفهوم دیگري است که با نظم نوین اقتصاد
توسعۀ پایدار مفهومی گسترده . تواند گامی در جهت دستیابی به آن تلقی شود می بوده و

و فراگیر است که حمایت از محیط زیست، مشارکت عمومی، حقوق بشر، جامعه داري 
هم در توسعۀ پایدار . را در برمی گیرد... توانمند سازي جنسیتی، فقرزدایی و  37شایسته،

ی ، اصـول انصـاف، همبسـتگی و همکـاري     المللـ  بـین و هم در نظـم نـوین اقتصـادي    
  . ی اساسی به شمار آمده و الزمۀ اجراي آنها هستندالملل بین

ي هـا  مفهوم توسعۀ پایدار به خصوص از طریق تصحیح نقش نیروهاي بازار و جنبـه 
دستور کـار  . رتباط استی در االملل بینمنفی اقتصاد ِ مبتنی بر آن، با نظم نوین اقتصادي 

از ضرورت دستیابی به یک اقتصاد جهانی با کـارایی  «دارد که  می اظهار) 1(2در بند  21
  : 21دستور کار ) 5(2طبق بند  38.»بیشتر و منصفانه تر است

یک نظام تجاري چند جانبه، باز، منصفانه، ایمن، بدون تبعیض و قابل پیش بینی که «
و منجر به توزیع بهینـۀ تولیـد جهـانی برحسـب      ر باشدهمساز با اهداف توسعۀ پایدا

  39.»مزیت مقایسه اي گردد، به نفع تمام شرکاي تجاري است
توان گفت که مفهوم توسعۀ پایـدار قیـد و محـدودیتی اسـت بـراي آزاد       می بنابراین

  . سازي بازار در مواردي که آزاد سازي براي توسعۀ پایدار آثار منفی در پی داشته باشد
  : دارد می اشعار) 2002(برنامۀ اجراي ژوهانسبورگ  84بند 

ي توسعۀ پایـدار را مـورد   ها باید تسهیل گردد تا فعالیت می سرمایه گذاري خارجی«
ي کشورهاي در حال توسعه و تقویـت  ها از جمله توسعۀ زیر ساخت: حمایت قرار دهد

جی بدسـت  تواننـد از سـرمایه گـذاري خـار     مـی  منافعی که کشورهاي در حال توسـعه 
   40.»آورند

  

  

37good governance 
38Agenda 21, http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml?utm_source= 
OldRedirect&utm_medium=redirect&utm_content=dsd&utm_campaign=OldRedirect. 
39Ibid.  
402002 Johannesburg Plan of Implementation, World Summit on Sustainable Development, 
UN Doc. A/CONF.199/20. 
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در اینجا باید بویژه به حاصل عمـدة اینگونـه تالشـها، یعنـی طـرح و تثبیـت اصـل        
، اشاره کرد که بیانگر اصـول کلـی انصـاف در حقـوق     »مسؤولیت مشترك، اما متفاوت«

ی مهم درج شـده اسـت، اسـنادي    الملل بیناست، و در معاهدات و دیگر اسناد  الملل بین
در مـورد مـوادي کـه موجـب     ) 1987(، کنوانسیون مـونترال  )1992(اعالمیۀ ریو : چون

شوند، کنوانسیون کادر ملل متحد در مورد تغییرات آب و هـوایی   می فرسایش الیۀ ازون
مسؤولیت مشترك، امـا  «در واقع شناسایی اصل . مربوط به آن) 1997(و پروتکل کیوتو 

 و یک نوع اصـل  ها ان دولتتوان گامی در جهت ایجاد برابري واقعی می می را» متفاوت
نابرابري جبران ساز به شمار آورد که مـورد نظـر کشـورهاي در حـال توسـعه در دهـۀ       

ی و منشـور حقـوق و تکـالیف    الملل بیندر چارچوب اعالمیۀ نظم نوین اقتصادي  1974
  . بود ها اقتصادي دولت

ي در این فرصت کوتاه به همـین مختصـر دربـارة رابطـۀ میـان نظـم نـوین اقتصـاد        
   .پردازیم می ی و مفهوم توسعۀ پایدار اکتفا نموده و به نتیجه گیري از بحثالملل بین

  نتیجه گیري
مطـرح شـد    1974ی را کـه در  المللـ  بـین مجمع عمومی اندیشۀ نظم نوین اقتصادي 

ی همساز نموده و در الملل بینهرگز رها نکرد، بلکه سعی کرد آن را با شرایط تغییر یافتۀ 
مجمع عمومی عـالوه بـر تـالش در جهـت تحقـق نظـم نـوین        . رضه کندقالبی دیگر ع

ی و تثبیت حداقل برخی از اصول آن از طرق دیگر، بار دیگر در سـال  الملل بیناقتصادي 
تصمیم گرفت به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تصویب اعالمیه و برنامۀ عمـل   2008

ع را مجدداً در دستور کار خود ی، این موضوالملل بینراجع به ایجاد نظم نوین اقتصادي 
  41.قرار دهد

بـا   2008دسـامبر   19را در تـاریخ   224/63مجمع عمومی به همین منظور قطعنامـۀ  
نیاز به ادامۀ کـار  «تصویب کرد و در آن » یالملل بینبه سوي نظم نوین اقتصادي «عنوان 

حاکمیت، ی بر مبناي اصول انصاف و تساوي الملل بیندر جهت یک نظم نوین اقتصادي 
  

  

41A/RES/63/224, 19 December 2008. 
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را مورد تأیید » ها وابستگی متقابل، منافع مشترك، همکاري و همبستگی میان همۀ دولت
ی و آثار آن بـر توسـعه را در   الملل بینمجدد قرار داد و تصمیم گرفت وضعیت اقتصادي 

اجالس بعدي مورد بررسی عمیق قرار دهد و به این منظور از دبیرکل درخواسـت کـرد   
یک بررسی راجـع  » جهانی شدن و وابستگی متقابل«با عنوان  که در گزارش بعدي خود

ی براي رشد اقتصادي مداوم عادالنه و فراگیـر  الملل بیني اقتصادي و سیاسی ها چالش به
و توسعۀ پایدار، و نقش ملل متحد در پرداختن به این مسائل در پرتو اصول منـدرج در  

 42.را بگنجانـد  یالمللـ  بـین صـادي  اعالمیه و برنامۀ عمل راجع به ایجـاد نظـم نـوین اقت   
و تقریباً با محتواي مشابه که حاکی  2009دسامبر  21قطعنامۀ دیگري با همان عنوان در 

  43.رسد می از ادامۀ کار مجمع عمومی در این زمینه است، به تصویب
به لحاظ فلسفی مدعی شد کـه جهـان    1974ی در سال الملل بیننظم نوین اقتصادي 

یعنی یک جامعۀ ملی است، از آنجا که ثـروت و دانـش بـه نحـو      ،»دهکدة جهانی«یک 
اکنـون کـه پـس از     44.باید به نحو اجتماعی توزیـع گردنـد   می شوند، می اجتماعی تولید

ی و بـویژه طـرح و پررنـگ شـدن موضـوع      المللـ  بینسال، تحوالت روابط  36گذشت 
زدیک کرده است، را به نحو ملموسی به واقعیت ن» دهکدة جهانی«جهانی شدن، اندیشۀ 

شـود،   مـی  ی بیشتر احساسالملل بینضرورت تحقق اهداف و اصول نظم نوین اقتصادي 
بنابراین تعجب آور نیست که مجمع عمومی فرصت را براي طرح و پی گیري مجدد آن 

  .مناسب شمرده است
دو سال پیش سـخن از شکسـت اندیشـۀ نظـم      تا و حتی 90بدین سان، اگر در دهۀ 

ی هنوز امکان پذیر بود، اینک که خوشبختانه مجمع عمـومی بـا   الملل بیننوین اقتصادي 
ي مـرتبط بـا توسـعه، مجـدداً در جهـت      هـا  ي گذشته در زمینهها تجارب حاصل از دهه

 ی و تثبیت اصول بنیادین آن گام برداشته اسـت، الملل بیندستیابی به نظم نوین اقتصادي 
  .دکت در جهت تحقق آن امیدوار بوبه حرتوان  می

  

  

42Ibid., para.2.  
43A/RES/64/209, 21 December 2009.  
44 T. Medhanie, « Lomé : Can it Help Reverse Africa Marginalization ? », cited in Eric Engle, 
op. cit.  



 

  خیلی دور، خیلی نزدیک: کیفري الملل بینمجمع عمومی و حقوق 

  :کیفري الملل بینمجمع عمومی و حقوق 
  1خیلی دور، خیلی نزدیک

  2امیرحسین رنجبریان
من در زمین جانشینی : به یادآر زمانی را که پروردگارت به فرشتگان گفت

آن تبهکاري  دهی که در می آیا کسی را در آن قرار: دهم؛ گفتند می قرار
 کند و بی پروا خونها ریزد؟ ما خود، تو را با ستایشت تسبیح و تقدیس

  . دانید نمی من حقایقی را میدانم که شما: گفت ]خدا[کنیم؛  می
  .31، سوره بقره، آیه قرآن کریم

اي کاش که در زندگانی به جاي نشانه و آماج، هدف و منظور پسندیده "
کنیم، به  می در دورنماي انسانیت نشانه اي بگزینیم، و چون نقطه اي را

   3ویکتور هوگو ".جاي مرگ به سالح حیات مجهز شویم

  درآمد
دانم برداشت خود را از ربـط و پیونـد مسـایل     می پیش از ورود به موضوع، مناسب

چـرا کـه ایـن بخـش از     . کیفري با منشور ملل متحد در میـان بگـذارم   الملل بینحقوق 
  

  

ده ي جوان گفتم، همایش، براي مخاطبانِ پژوهن "حالِ"در این نوشتار، قصد ندارم آنچه را به فراخور  1
چـه اینکـه در خصـوص سـیر تحـوالت حقـوق       . بنویسـم  آن را به روش مرسـوم  برگردانم و "قال"به 
اینجـا  . کیفري نوشتگان حقوقی فراوان است و نیازي نیست باز هم چیزي بر آن افـزوده شـود   الملل بین

طـرح کُلـی یـک     هم، ضمن بیان ناگزیر شماري اطالعات و ارجاع به برخی مسـتندات، مقصـود بیشـتر   
در این نوشتار نکاتی هم افزوده شده اند که مجال گفتنشان در آنجـا نبـود یـا     هر چند که. اندیشه است

  .برخی مسایل و تحوالت که بعدتر پیش آمده اند و اشاره به آنها ضروري بود
 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 2
مه نصـراهللا فلسـفی، شـرکت انتشـارات علمـی و فرهنگـی، چـاپ        ، ترجاشعار منتخب هوگو، ویکتور 3

  . 67.، قطعه غوك، ص1383چهارم، 
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مجمع عمـومی سـازمان ملـل و بعـدها      آغاز در حوزه فعالیتهاي ز، هم االملل بینحقوق 
  . منشور قرار گرفت کان آن براي رسیدن به هدفهايدیگر ار

بـا  سـپس  واقعیت آن است که از نخستین روزهاي آشنایی با منشـور ملـل متحـد و    
الیگی، تودرتـویی و  آشناتر شدن تدریجی با تنوع و گستردگی اقـدامات سـازمان؛ چنـد   

منشور، همیشه برایم پرسش انگیز بوده است و بارها از خود پرسیده ام که بـه  پیچیدگی 
س از پایان جنگ دوم جهانی و در فرصتی همان پفرض پیش آمدن وضعی مشابه دوره 

انسانها خواهد توانست یک بار دیگر مـتن یـک    رد جمعی گروهی ازآیا خ قدر محدود؛
بـه ظـاهر    ظرفیـت آیا در منشور، زیرکانه ؟ خلق کند همانند منشور رای الملل بینمعاهده 

شئون مختلف زیست انسـان امـروزین    که به همه امور و پایان ناپذیري نهاده شده است
ایـن   اداره مسـایل انسـان و جهـان پرداخـت؟    توان بـه   می یابد و از طریق آن می ارتباط

سـازمان   پرسشها از آن روي در ذهنم نقش شده و مانده است که پشتوانه ارکان مختلف
لی تر   .واده ملل متحد، در هر تصمیم و هر عمل این متن استخان و در نمایی کُ
، بدون یالملل بینییم مبارزه با جنایات نماید که بگو نمی چندان غریببا این حساب، 

نهفته بوده است که مجمع عمومی از اولین روزهاي  ، به نحوي در منشورظهوري آشکار
پیشـروانه بـه ایـن     درنتیجـه  آرمانها و هدفهاي منشور دیده وا فعالیتش آن را در پیوند ب

ملل نوشته شد و سازمان  ،منشور ملل متحدمطابق برداشت کلی،  .میدان وارد شده است
به تنهایی و از همه دولتها تک تـک  تا آن کارهاي مهم که از هیچ دولت پایه گذاري شد 

بتوان انجام داد تا بلکـه بهبـودي در   ها ، با توافق عمومی و سعی مشترك دولتآمد نمی بر
اگر این برداشت درست باشد، ورود مجمع عمومی . وداوضاع نابسامان جهان حاصل ش

کـار، نشـانگر درك یکـی از نیازهـاي      از همـان آغـازِ  کیفري  الملل بینحقوق عرصه  به
ساماندهی مقابله کیفري بـا رفتارهـاي نـاقض حقـوق      یعنی یالملل بینزیست اجتماعی 

 بـه نظـر  از ایـن طریـق،   ی المللـ  بـین و تقویت و تضمین هنجارها و ارزشهاي  الملل نبی
  . آید می

تـه شـده اسـت بـه بـازگویی      منشور و موادي چند از آن، آراسـته و آمیخ ي دیباچه 
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، حفـظ عـدالت و ضـرورت    ارزش، کرامت و حقوق اساسی انسانها، برابري میـان آنـان  
احتـرام بـه حقـوق    نی از این ارزشها و پیشـبرد  ی براي نگهباالملل بینتالش و همکاري 

پس بجا خواهد بود اگر نظام حقوقی مبتنی بر منشور که قصد حمایت از شـأن   4.انسانی
ارتکاب جنایات برخیزد که با  انسانی را دارد؛ به پی ریزي قواعد خاصِ مقابله با کسانی

 .را نادیـده بگیرنـد   و شأن انسـانی  ها یکسره این آرمانبخواهند ضد بشري و خونریزي، 
 الملـل  بینبایست به تدوین و توسعه حقوق  می منشور، مجمع عمومی 13اگر طبق ماده 

ت   الملـل  بینوق این بخش از حقنمود که  می به نظر طبیعیگماشت،  می همت در اولویـ
جنگی چنان خانمانسوز به تازگی پایان یافتـه بـود و در طـی آن جنایـاتی چنـان      . باشد

  

  

نه تنها نسبت به واژگان به کـار رفتـه در دیباچـه و مـواد      -در نوشته اي که از دیدگاهی کامالً مخالف 4
و  لـل به شـناخت ماهیـت سـازمان م    -منشور بلکه در باره اساس و هدف اصلی پایه ریزي سازمان ملل

گفتن مطالب زیبـا و انسـانی و   « :خوانیم می پردازد، چنین می یالملل بینچگونگی پدیداري آن در صحنه 
ي تلـخ و گزنـده اي   هـا  سرشار از لطف و عاطفه و صفا، گرچه روح نواز و دلنشین است، ولی به تجربه

ظاهر زیبـا و پرشـکوه کلمـات،    در زیر « باید کوشید تا » ...ی داریم،الملل بینکه عموماً از روابط فردي و 
ي زیبا و شـعارهاي دل انگیـز، بسـیار    ها سازمان ملل متحد، گفته« ، ».مقاصد و اغراض باطنی را دریابیم

« این دیدگاه، نقش قدرتهاي بـزرگ،  » .طلبد که این مطالب باور داشته شود می دارد؛ اما بسیار ساده دلی
 »کند، بسـیار تعیـین کننـده و اساسـی     می زمان ملل دنبالدر ایجاد و شکل بندي و اهدافی که تأسیس سا

کند و  می و صهیونیسم، به عنوان صاحبان سازمان ملل یاد] سابق[ داند و از انگلستان،آمریکا، شوروي می
اینکه به دنبال زنجیره اي از حوادث طرحریزي و اجرا شده از سالها قبل براي ایجـاد حکومـت جهـانی    

 این مقدمات و مقاصدبه مالحظه . ی به نام سازمان ملل متحد به وجود آمدلمللا بینیهود، یک تشکیالت 
گوید که نیرنگ و فریبی عظیم در گستره جهانی باید  می براي ایجاد سازمان ملل، نویسنده به خوانندگان

 خالصـه آنکـه  . رسید می ي پشت پرده به ثمرها گرفت تا با زیباترین کلمات و جمالت، حیله می سازمان
ی، فقـط در  المللـ  بـین در این نوشته، صلح و امنیت و بشردوستی ادعایی ایـن تشـکیالت پرسروصـداي    

جهت منافع تجاوزکاري و حیله گري صهیونیسم جهانی و امپریالیسـم جهـانخوار و موجـه جلـوه دادن     
زمان ، سـا ماهیت سازمان مللشمس الدین رحمانی، : نک. ي ابرقدرتها گام برداشته استها قدرت نمایی

و  29-42، 9، بـه ویـژه صـفحات    1370چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ هقتم،
64-58.  
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اگر اقتضاي امور جزایی را که قواعد ماهوي و شکلی بایـد بـه   . داده بودك روي دهشتنا
آن دوره ی الملل بیناهمیت مسایل جزایی همچنین صورت منجز و روشن وضع شوند و 

و در کنـار آن   –نـورمبرگ  ی نظـامی  المللـ  بـین دادگاه  نخستین بار را در نظر بگیریم که
و  5را محاکمـه کـرده بـود   ی المللـ  بینایات جناصلی تنی چند از عامالن  -دادگاه توکیو
ي ملّی نیز سـرگرم محاکمـات مشـابه بودنـد، هـر آینـه قواعـد حقـوق         ها بعضی دادگاه

  .توسط مجمع عمومی بودند تدوینتأیید و  کیفري سزاوارتر براي الملل بین
بدین ترتیب بود که مجمع عمومی به درسـتی دسـت بـدین کـار ضـروري زد و بـا       

   .ی سترگ به جامعه بشري عرضه کنددستاوردهای توانست عملکردي مناسب،
در این نوشتار، نخست اشاره وار شماري از مهمترین اقدامات مجمع عمومی در این 

، سپس اثرگذاري و دستاوردهاي این اقـدامات  )قسمت اول(شود می زمینه شرح مختصر
  ).قسمت دوم( به طور خالصه بیان خواهد شد

  کیفري الملل بینو پیوسته به حقوق توجه شایسته . قسمت اول
کیفري را باید روزهاي اول پس  الملل بینسرآغاز توجه مجمع عمومی به حقوق  -1

 13مورخ  3در واقع، یکی از اولین مصوبات مجمع، قطعنامه . از تشکیل سازمان دانست
ایـن قطعنامـه بـا    . است مربوط به استرداد و مجازات جنایتکـاران جنگـی   19466فوریه 

، و اینکـه بعضـی   1943استناد بـه منشـور دادگـاه نـورمبرگ و اعالمیـه سـران متفقـین        
خواهـد   می جنایتکاران جنگی هنوز به چنگ عدالت گرفتار نشده اند، از اعضاي سازمان

دلیل . که این افراد بازداشت شوند و براي محاکمه به کشور محل ارتکاب فرستاده شوند

  

  

یکی . کردند می در همان دوره، دسته اي از حقوقدانان بر محاکمات دادگاه نورمبرگ، ایرادهایی را وارد 5
بایست عـالوه   می یالملل بیندگاه اینکه این دادگاه را طرفهاي پیروز تشکیل داده بودند؛ حال آنکه یک دا

دیگـر آنکـه، در تعیـین و    . کـرد  مـی  ، بیطرفانه به اتهام اَتباع همه طرفهـاي درگیـر رسـیدگی   ها بر آلمانی
 رسیدگی به جرایم تحت صالحیت دادگاه، اصل قانونمندي جرم به تعبیر و درکی که آنان از ایـن اصـل  

 .داشتند، رعایت نشده بود می
6 A/RES/3, 13 Feb. 1946. 
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گریختن و پنهان شدن و در نتیجه محاکمه نشدن عده  صدور این قطعنامه آن بود که بیم
عمال آنان بـا  . رفـت  می اي از متهمان به جنایات جنگی و احتمال شمول مرور زمان بر اَ

-وجود تالش براي دستگیري متهمان در آن دوره، باید به یاد داشت که تعدادي از آنان 
بگیرند و برخی بـراي مـدت    توانستند در گوشه و کنار جهان پناه -خواسته یا ناخواسته

  .از محاکمه گریختند -و بعضی هم به گمان زیاد براي همیشه-طوالنی 
فعالیت، تصویب دو  سال اولکه بگذریم، مهمترین اقدام مجمع در  3از قطعنامه  -2

  . 1946دسامبر  11بود هر دو به تاریخ  96و  95قطعنامه 
منشـور دادگـاه    منـدرج در  ملـل ال بـین اصـول حقـوق    تأییـد  " با عنوان 95قطعنامه 

در ایـن   .تصـویب شـد   ي اعضـا اتفـاق آرا آمریکـا مطـرح و بـه    به پیشنهاد  7"نورمبرگ
منشور براي تـدوین و توسـعه    13ماده  1قطعنامه، مجمع با تکیه بر تعهدي که طبق بند 

دارد، ضمن تأیید اصول منشـور دادگـاه نـورمبرگ و محاکمـات آن، از      الملل بینحقوق 
خواهـد ایـن    الملـل مـی   بـین ف تأسیس براي تدوین و توسـعه حقـوق   رُدر شُکمیسیون 

بررسی کند و آن را در قالب تدوین کلی جنایات ضد صـلح و یـا    اولویتموضوع را با 
  . ی ارائه کندالملل بینیک کُد جنایی 

دانیم، دادگاه نورمبرگ با توافق چند دولت پیـروز در جنـگ بـراي     می همان طور که
همچنین، به لحاظ عدم رعایت دقیـق اصـل قـانونی    . ن آلمان نازي برپا شدمحاکمه سرا

رسد  می به نظر چنین. بودن جرم در اساسنامه دادگاه با ایرادهاي مختلفی روبرو شده بود
نشـان داد کـه مفـاد     -با هر انگیزه اي که پیشـنهاد شـده بـود    - 95که تصویب قطعنامه 

یگر فقط توافق صرف دولتهاي پیـروز نیسـت   اساسنامه دادگاه نورمبرگ و محاکماتش د
بلکه مورد قبول همه دولتهاي عضو سازمان ملل است و همگی آن را به عنوان جزئی از 

   8.پذیرفته اند الملل بینحقوق 
  

  

7 A/RES/95, 11 Dec. 1946, Affirmation of the Principles of International Law Recognized by 
the Charter of Nuremberg Tribunal. 

الملـل   بـین بـار دیگـر از کمیسـیون حقـوق      1947نـوامبر   21مصـوب  177مجمع عمومی در قطعنامه  8
د را تهیه کند خواهد که این اصول را تدوین و پیش نویس می جالب است که در همان روز قطعنامـه  . کُ
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بـه   الملـل  بـین آنچه قابل ذکر است، در زمان بررسی اولیه موضوع، کمیسیون حقوق 
تفاق تصویب شده است؛ کمیسـیون وظیفـه   به ا I(95(این نتیجه رسید که چون قطعنامه 

ایـن کـار بـه یـک      9.ارزیابی دوباره این اصول را ندارد بلکه تنها باید آنها را تدوین کند
کمیته فرعی سپرده شد و به دلیل ارتباط کامل موضوع با پیش نویس کُد جنایـات ضـد   

 12پـس از وصـول گـزارش کمیسـیون، در     . صلح به اجالس بعد کمیسیون محول شـد 
، بار دیگر اصول منشور دادگـاه نـورمبرگ   488، مجمع عمومی با قطعنامه 1950دسامبر 

  . کند می را؛ این بار به صورت مشروح و در قالب اصول هفت گانه تأیید
نیز ابتدا به پیشنهاد پاناما، کوبا و هند مطرح شد با این هدف کـه مجمـع    96قطعنامه 

بپردازد و آن را به  "ژنوسید"به موضوع تا عمومی از شوراي اقتصادي اجتماعی بخواهد
در زمان بررسی پـیش نـویس قطعنامـه در کمیتـه      10.ی اعالم کندالملل بینعنوان جنایت 

گوید که خـود مجمـع عمـومی هـم      می ششم، نماینده بریتانیا با پشتیبانی از این پیشنهاد
ی و قابل کیفـر  الملل بینقاطعانه باید اعالم کند که ژنوسید و جنگ تجاوزکارانه، جنایات 

باید توان و اختیار بعضی دولتها در سـرکوب ونـابودي مـردم     الملل بینهستند و حقوق 
بـه دنبـال    11.خودشان را محدود و در این موارد از مردم در مقابل حکومتشان دفاع کند

 ي نماینـدگی هـا  بحث در باره اصالحات مورد نظر بریتانیا و طـرح پیشـنهادهاي هیئـت   
د، اتحاد شوروي، عربستان سعودي و لهستان بـراي اصـالح و تکمیـل پـیش     فرانسه، هن

  

  

خواهد پـیش نـویس اعالمیـه حقـوق و تکـالیف       می هم از تصویب مجمع گذشت که از کمیسیون 178
شاید این همزمانی را بتوان تعبیر کرد به اینکه از دید مجمع عمومی، میـان تعهـدات   . دولتها را ارائه کند

و تکلیف افراد در همین خصوص، همسویی و تقارن هست و حقـوق   لالمل بیندولتها به رعایت حقوق 
ی المللـ  بینمسئولیت "پیش نویس . بود می درحال تدوین و توسعه باید دربردارنده هر دو جنبه الملل بین

 فوریـه  26ی دادگسـتري بـه ویـژه رأي   الملل بینو آراي دیوان  الملل بینمصوب کمیسیون حقوق  "دولت
 گویاي درستی ایـن برداشـت بـه نظـر    ) 172-173بندهاي ( ي کنوانسیون ژنوسیددر پرونده اجرا 2007

   .آید می
9 The Work of the International Law Commission, Sixth Edition, Volume I, United Nations, 
New York, 2004, pp.75-76 
10 Yearbook of the United Nations 1946-47, p. 254.  
11 Ibid., p.255.  
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بـر پایـه    12.دسامبر متن آن در کمیته ششم به اتفاق آرا تصـویب شـد   9نویس، در روز 
را بـا   96دسامبر، قطعنامه  11همین متن که جامع پیشنهادها بود، مجمع عمومی در روز 

  13.گذرانَد می ي همه اعضا از تصویباتفاق آرا
  : گوید می در چند بند چنین 96مقدمه قطعنامه 

ي انسانی است و همانند قتل عمد انکار حق حیات ها گروه ژنوسید انکار حق وجود
بشـریت   صـدمه شـدید بـه    و کند می انسانهاست؛ چنین عملی وجدان بشریت را آزرده

ید مـواردي از جنایـت ژنوسـ   . و مغایر روح و هدفهاي ملل متحد اسـت ... کند، می وارد
یـا   هـا  ي نژادي، مذهبی، سیاسی و دیگر گروهها واقع شده اند موقعی که جزئی از گروه

  . ی استالملل بینمجازات جنایت ژنوسید یک مسئله . کل آن به نابودي کشیده شدند
کند کـه، طبـق حقـوق     می تأیید) با تلخیص( در متن قطعنامه، مجمع عمومی اینگونه

کند، و مرتکبان اصـلی و   می ه جهان متمدن محکومش، ژنوسید جنایتی است کالملل بین
همدستان در ارتکاب آن خواه افراد عـادي و خـواه کـارگزاران و مقامـات دولتـی بایـد       

خواهـد کـه بـراي     مـی  بر این اساس، مجمع عمومی از دولتهـاي عضـو  . مجازات شوند
تن کـار  پیشگیري و مجازات این جنایت قوانین الزم را وضع نمایند و براي سرعت گرف

کنـد   مـی  ی میان دولتها را توصیهالملل بینپیشگیري و مجازات جنایت ژنوسید، همکاري 
کند که با مطالعه الزم، پـیش   می و بدین منظور از شوراي اقتصادي اجتماعی درخواست

( نویس یک کنوانسیون در باره ژنوسید را به اجالس بعدي مجمـع عمـومی ارائـه کنـد    
  ).تأکید از نگارنده است

بتکار بسیار بااهمیت مجمع عمومی در این خصوص و شتاب مناسب براي بـه ثمـر   ا
 1948ی، به تصویب کنوانسیون پیشگیري و مجازات ژنوسید در الملل بینرساندن تالش 

  14.انجامید
به موازات فعالیت در زمینه تدوین اصول منـدرج در منشـور دادگـاه نـورمبرگ،      -3

  

  

12 Id.  
13 A/RES/96, 11 Dec. 1946, The Crime of Genocide. 
14 A/RES/260 (III), 9 December 1948, Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide.  
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ه دیگر خواسته مجمع عمومی یعنی تهیـه ي پـیش   در پاسخ ب الملل بینکمیسیون حقوق 
به مدت شش  1949نویس کُد جنایات ضد صلح و امنیت بشریت، از اولین اجالس در 

، پیش نویس کُد را در چهار ماده بـه  1954سال سرگرم این کار بود تا اینکه در اجالس 
راي صلح در این متن، فقط جرایم داراي جنبه سیاسی مهم و خطرناك ب. تصویب رساند

ی مد نظر قـرار گرفتنـد و جرایمـی ماننـد دزدي دریـایی یـا تجـارت زنـان در         الملل بین
همچنان که این پیش نویس، به مسـئله تأسـیس دادگـاه جزایـی بـراي      . فهرست نیامدند

 260محاکمه متهمان به ارتکاب ژنوسید و دیگر جنایات که مجمع عمومی در قطعنامـه  
در واقع کمیسـیون بـا   . ررسی آن شده بود، نپرداختخواستار ب 1948دسامبر  9مصوب 

تأیید مطلوب بودن تأسیس این دادگاه، فرض را بر این گذاشت که محتواي پیش نویس 
. کننـد  مـی  کنند و طبق حقوق داخلی هم مجـازات را معلـوم   می ي ملّی اجراها را دادگاه

 حسـوب جنایـت م  الملـل  بـین بر اساس حقـوق  طبق متن مصوب، جنایات مورد بحث 
دارد؛  نمـی  شوند و نبود قوانین داخلی در این زمینـه مرتکـب را از مسـئولیت معـاف     می

ضمن اینکه ارتکاب در مقام رئیس دولـت یـا کـارگزار حکومـت از ایـن افـراد سـلب        
  .کند نمی مسئولیت

، بررسی پیش نویس را تا زمـان  898، مجمع عمومی با قطعنامه 1954دسامبر  14در 
چه اینکه، پیشتر بنا به پیشـنهاد  . اندازد می ه تعریف تجاوز به تأخیردریافت گزارش کمیت

مقرر کرده بود تـا کمیتـه اي   1950نوامیر  17در  378اتحاد شوروي با تصویب قطعنامه 
صرف نظر از چرایی احاله مسئله تعریف تجـاوز بـه   . ویژه براي این منظور تشکیل شود

و بـدون   الملـل  بـین زد کمیسیون حقـوق  یک کمیته همزمان با مطرح بودن موضوع کُد ن
شود که با وجـود   می ذکر جزئیات مسایل پیش آمده در مراحل بعدي، این قدر یادآوري

دسـامبر   11مجمـع عمـومی مـورخ     1187، با قطعنامه 1957وصول گزارش یادشده در 
شـود؛ زیـرا تعریـف تجـاوز و تأسـیس       مـی  به بعد موکول بررسی جامع موضوع 1957

   .د جنایات ضد صلح همگی با هم مرتبط بودنددادگاه و کُ
دانیم، پس از فراز و نشیب فراوان و طرح دوبـاره مسـئله تعریـف     می همان گونه که
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در مورد تعریف  3314قطعنامه معروف 1974تجاوز به پیشنهاد دبیرکل، در اجالس سال 
س تـا  از آن اجال. تجاوز با اجماع و بدون رأي گیري از تصویب مجمع عمومی گذشت

مجمع چند مصوبه دارد براي بررسی مجدد کُد جنایات ضد صلح تـا آنکـه    1981سال 
خواهد با نگاه به توسعه تدریجی، این کُد  الملل می بیندر همان سال از کمیسیون حقوق 

کنـد و   مـی  حاصل فعالیت کمیسیون که گزارشگر ویـژه را منصـوب   15.را بازنگري کند
نوبـت اول یـا بهتـر     شـوند در  می ارش مقدماتی تهیهشود و چند گز می کارگروه تشکیل

ش اول بگوییم در خوان)First Reading  (       1991بـه تنظـیم پـیش نـویس کُـد در سـال 
با دریافت نظر دولتها که با برخی از مـوارد  . بود می جنایت 12انجامد که دربردارنده  می

ن، عنوانهاي تهدیـد بـه   کامالً مخالف بودند و براي رسیدن به توافق درونِ خود کمیسیو
تجاوز، مداخله، سلطه استعماري، اجیر کردن مزدوران، آپارتاید و آسیب شدید به محیط 

) Final Text(حذف شدند و مـتن نهـایی   )  Second Reading(زیست در خوانش دوم
ماده اي شامل مقررات کلـی   20این متن . به تصویب کمیسیون رسید 1996در اجالس 

پـردازد، بـی آنکـه     می به بیان جنایات ضد صلح و امنیت بشریت 20 تا 16است و مواد 
میزان مجازات را تعیین کند و تصریح دارد به اینکه این کُد مانع تحول و توسعه حقوق 

  .نخواهد بود الملل بین
ي پیشنهادي کمیسیون بـراي نحـوه اقـدام مجمـع     ها رسد راه می آنچه که مهم به نظر

ی؛ المللـ  بینتصویب یک کنوانسیون : یکی از این سه روش عمومی در این باره است به
ی کیفـري در حـال بررسـی نهـایی و یـا      المللـ  بـین ادغام محتواي آن با اساسنامه دیوان 

. گویا مجمع عمومی راه میـانی را برگزیـد  . تصویب کد به عنوان اعالمیه مجمع عمومی
نی از تالش کمیسـیون، از  زیرا با قطعنامه اي که با اجماع به تصویب رساند ضمن قدردا

ی کیفري به مفاد توجه کننـد و  الملل بیندولتهاي حاضر در کمیته مقدماتی تأسیس دیوان 
  16. از دبیرکل نیز خواست تا دولتها را به آن توجه دهد

به بعد که موضوع پیش نویس کد جنایات ضد صـلح بـا جـدیت     1980از دهه  -4
  

  

15 A/RES/36/106, 10 Dec. 1981. 
16 A/RES/51/160, 16 Dec. 1996. 
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در گـزارش عملکـرد سـال    . هم مطرح شدبیشتري دنبال شد، بحث چگونگی اعمال آن 
اعالم کـرد کـه کـد جنایـات بـدون تأسـیس مرجـع         الملل بین، کمیسیون حقوق 1986

کمـابیش همزمـان    جلب توجه بدین ضـرورت،  17.صالحیت دار کارآیی نخواهد داشت
شد با پیشنهاد تشکیل یک دادگاه براي مقابله با افراد دخیـل در قاچـاق مـواد مخـدر و     

مومی به ارجاع موضوع به کمیسیون تا در ضمن تهیه کد به این مسـئله  تصمیم مجمع ع
به  1990به طور خالصه، از سال .دانند می بقیه داستان را اهل تحقیق، خود 18.هم بپردازد

ی و تشـکیل کـارگروه، دو   المللـ  بـین  دادگاه بعد، کمیسیون با پرداختن به مسئله تأسیس
ی داراي صالحیت رسـیدگی  الملل بیناد دیوان ایج: سال بعد پیشنهاد مشخصی ارائه کرد

به متهمان به ارتکاب جنایات مذکور در ضد صلح و امنیت بشریت از طریق معاهده اي 
با پشتیبانی مجمع عمومی، کمیسیون پیش نویس اولیه اساسنامه دیوان را تهیه . یالملل بین

یش نـویس را بـه   ماده اي پ 60از تصویب نهایی گذراند و متن 1994کرد و در اجالس 
بـا  . ی از نمایندگان دولتها به مجمـع ارائـه داد  الملل بینهمراه پیشنهاد برگزاري کنفرانس 

ابتـدا یـک کمیتـه    . ي مختلف مجمع عمومی راه برگزاري کنفرانس هموار شدها قطعنامه
حمایـت   19.در رم 1998ویژه، سپس کمیته مقـدماتی و در آخـر کنفـرانس دیپلماتیـک     

ی کیفري، پس از تصـویب و الزم االجرایـی اساسـنامه    الملل بیندیوان مجمع عمومی از 
  . ی هم ادامه یافت که در قطعنامه مجمع نمود روشنی داردالملل بیندیوان 
کیفـري، اقـدامات مجمـع عمـومی      الملـل  بیندر نگاهی وسیعتر به حیطه حقوق  -5

ته ي جنایـات ضـد   محدوده ي گسترده اي را دربرمیگیرد که به موارد یادشده و یـا دسـ  
توان به عنوان نمونه شـماري   می در گذري سریع،. صلح و امنیت بشریت محدود نیست

از مهمترین اقدامات را ذکر کرد که نشانگر تنوع موضوعات و تداوم توجه به این بخش 
  : دارد الملل بیناز حقوق 

  

  

17 The Work of International Law Commission, p. 95.  
18 A/RES/44/39, 4 Dec. 1989. 

  :براي آگاهی بیشتر نگاه کنید به 19
A/RES/ 49/53, 9 Dec. 1994; A/RES/50/46, 11 Dec. 1995; A/RES/52/160, 15 Dec.1997. 
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  20کنوانسیون مبارزه با تجارت انسان و بهره کشی از فحشاي دیگري؛-
انسیون اعمال نشدن مرور زمان نسـبت بـه جنایـات جنگـی و جنایـات ضـد       کنو -

  21الزم االجرا شد؛ 1970بشریت،که به فاصله اي اندك از زمان تصویب در 
در مورد حمایت از افراد در برابر شکنجه که با ادامه تالشـها، چنـد    1975اعالمیه  -

  ؛22سال بعد به تصویب کنوانسیون منع شکنجه انجامید
  23ی مبارزه با گروگانگیري؛الملل بینسیون کنوان -
عهدنامه مدل براي استرداد مجرمان و عهدنامه مدل در مـورد معاضـدت در امـور     -

  24.جزایی
ي پس از پایان جنگ سرد ها یادآوري این نکته الزم است که با وجود دگرگونی -6 

رسـد   نمـی  به نظری، الملل بینو تأثیرگذاري چشمگیر و فزاینده شوراي امنیت در مسایل 
در . کاسته شـده باشـد   -دست کم در زمینه مورد بحث ما -که از اهمیت مجمع عمومی

شـامل   -دوره اي که عملکرد شوراي امنیت چه به لحاظ کمی و چـه بـه حیـث کیفـی     
به کلی متمایز از قبل شـد   -ي کیفريها اقدامات اساسی و بی سابقه مانند تشکیل دادگاه

  

  

20 A/RES/317(IV), 2 Dec. 1949. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and 
of the Exploitation of the Prostitution of Others. 
21 A/RES/2391, 26 Nov.1968. 

، قطعنامه اي دیگر از تصویب مجمع عمومی گذشت در مورد محاکمه مرتکبـان جنایـات   1971در سال 
شریت، که در آن از پناهنده شدن برخی جنایتکاران به خاك بعضی دولتهـا ابـراز   جنگی و جنایات ضدب

براي همین ایـن  . نگرانی شد و از اینکه مصوبات سازمان ملل در مورد کیفر اینان کامل اجرا نشده است
. شـد قطعنامه با تکرار تعهد دولتها به همکاري در این زمینه خواهان اقدام مؤثر براي دستگیري این افراد 

ی در مـورد  المللـ  بـین اصـول همکـاري   "همچنین، دو سال بعد آن، مجمع عمومی با تصویب قطعنامـه  
 ، ضمن درخواسـت همکـاري متقابـل میـان    "جستجو، دستگیري، استرداد و مجازات جنایتکاران جنگی

  .دولتها، حق هر دولت به محاکمه اتباع خود و عدم اعطاي پناهندگی به این افراد را اعالم داشت
A/RES/2840, 18 Dec. 1971; A/RES/3074, 3 Dec. 1973. 
22 A/RES/39/46, 10 December 1984, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment. 
23 A/RES/34/164, 17 Dec. 1979 International Convention against the Taking of Hostage. 
24 A/RES/45/116, 14 Dec. 1990, Model Treaty on Extradition & A/RES/45/117, 14 Dec. 
1990, Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter and Optional Protocol 
concerning the Proceeds of Crime.  
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امنیت از خواب چندین ساله تعبیر شد؛ پیوستگی فعالیت مجمـع  و به برخاستن شوراي 
شتاب بخشـیدن بـه رونـد تـدوین و     . این زمینه همچنان محفوظ مانده است عمومی در

نمـود بـارز تـداوم     -که ذکرش رفت-ی کیفري الملل بینتصویب نهایی اساسنامه دیوان 
ر دوره اخیر اسـت و شـاهد   ی دالملل بیناقدامات مجمع براي مقابله با مهمترین جنایات 

کنوانسـیون مبـارزه بـا جـرایم     . ي دیگر از مصوبات مجمع عمومی نیز کم نیستندها مثال
ی الملل بینکنوانسیون  26کنوانسیون مبارزه با فساد مالی، 25سازمان یافته و پروتکلهاي آن،

حمایت از همـه   2006، و دیگري کنوانسیون 27براي سرکوب اعمال تروریسم هسته اي
این کنوانسیون نتیجه بیست و پنج سال تالش و مـذاکره  . اد در برابر ناپدیدي جابرانهافر

ي پیاپی و امیدبخش در این باره است که محتواي هنجاري مهمی دارد و خوشبختانه به 
   28.تازگی الزم االجرا شده است

  

  

25 A/RES/55/25, 15 Nov. 2000, United Nations Convention against Transnational Organized 
Crime.  
26 A/RES/58/4, 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption 
27 A/RES/59/290,13 April 2005, International Convention for the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism  
28A/RES/61/177, 20 December 2006, International Convention for the Protection of All 
Persons from Enforced Disappearance. 

توان ادعا کرد کـه مسـایل مربـوط بـه حقـوق       می مصوبات مجمع عمومی، با نظرداشت شمار دیگري از
ملل و تنوع وظایف آن، به طور معمول در دایره فعالیـت  کیفري بنا به اقتضاي ساختارِ سازمان  الملل بین

  : براي نمونه، نگاه کنید به. این رکن اصلی قرار دارند
تصویب توافقنامه ملل متحـد و دولـت کـامبوج در مـورد تعقیـب عـامالن جنایـات در دوره حکومـت         

مرهاي سرخ؛  خ//RES/57/228, 18 Dec. 2002&A/RES/57/228/A, 13 May 2003   
در مورد اصول جبران خسارت قربانیان  2005دسامبر  16پراهمیت مورخ  -به گمان نگارنده-طعنامه و ق

  . در موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه و حقوق بشر
A/RES/60/147, 16 Dec. 2005, Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and 
Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious 
Violations of International Humanitarian Law. 
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  29دستاوردهاي اقدامات مجمع عمومی .قسمت دوم
تـوان از سـهم کـالن مجمـع      مـی  دامات یادشده،با نگاهی به دامنه ي گسترده اق -7

کیفـري چـه از حیـث     الملـل  بـین عمومی در شکل دهی، تبیین و تثبیت قواعد حقـوق  
کار مقابله با جنایات    .ی سخن گفتالملل بینماهیت و چه از جهت سازِ

و تأییـد مصـوبات    95در واقع، اگر مجمـوع عملکـرد مجمـع عمـومی از قطعنامـه      
تـا  ) 1996و  1954شامل کُد جنایات ضد صلح در سـالهاي  ( مللال بینکمیسیون حقوق 
ی کیفري را با هم در نظر بگیریم، جمله ي پیشرفتهاي ماهوي و الملل بیناساسنامه دیوان 

  . رسد می ساختاري در این زمینه، فراهم آمده از اقدامات این رکن به نظر
یـا   از جـداي ؛ لـل الم بینپذیرش عمومی مسئولیت کیفري فردي از نقض حقوق  -8

به طور  الملل بینی دولت و تعریف جرایم حقوق الملل بینمسئولیت  باو همزمان مقارن 
اگر پیشترها، تنها دولت . مستقیم و بی واسطه حقوق داخلی از بزرگترین دستاوردهاست

بود؛ امروزه از مسلّمات است که  الملل می بینبایست پاسخگوي نقض حقوق  می بود که
اَعمـالی کـه مطـابق حقـوق      -شـود  مـی  یقی هم که مرتکب اعمال ممنوعاز شخص حق

. کیفـري ِ یالمللـ  بینشود؛ مسئولیت  می مسئولیت مطالبه -ی استالملل بینجرم  الملل بین
ی مطلـوب،  المللـ  بـین زیست . مسئولیتی که سکوت قانون داخلی نیز تأثیري بر آن ندارد

که، با دارا بودن شـروط   شخصیو هر  امروز نیازمند پاسداشت ارزشهایی است اساسی؛
مسئولیت جزایی، حریم این ارزشها را بشکند بـه نـام دفـاع از ارزشـهاي بشـري قابـل       

آنچه که در حکـم دادگـاه نـورمبرگ     .گیرد می شود و موضوع مجازات قرار می محاکمه
: آمد و به طور مکّرر در اسناد یادشده درج شد، نتیجه اي بس مهم در پی داشـته اسـت  

 دولـت انتزاعـی   -توان و نباید به نام حاکمیت و در پشت سپر مفهوم اعتباري نمی یگرد
نقض  یالملل بینجنایت را با دست یازیدن به ارتکاب یک  الملل بینپنهان شد و حقوق 

  . کرد
  

  

تذکر این نکته الزم است که مطالب این قسمت بیشتر بر مسایل مربوط به دسته ي جنایات ضد صلح  29
  . و امنیت بشریت تمرکز دارد
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اساسنامه دیوان  25وجوه مختلف مسئولیت فردي به وسیعترین شکل ممکن در ماده 
اند و همه چه افراد عادي، چه کارگزاران یا باالترین مقامات ی کیفري ذکر شده الملل بین

ی داشـته انـد،   المللـ  بـین دولت که به هر نحو و به هر اندازه سهمی در ارتکاب جنایات 
  . طبق اصل مسئولیت فردي باید پاسخگوي رفتار مجرمانه خود باشند

گفتـه انـد و    یکی از نتایج مهم مسئولیت فردي که در این سـالها بارهـا در بـاره آن   
نوشته اند این است که داشتن سمت یا مقام دولتی، بر مسئولیت کیفري فـردي بـی اثـر    

ی مانند دیوان هیچ کـس مصـونیت از تعقیـب و    الملل بیناست و نزد یک مرجع کیفري 
در این باره،  2009در اجالس ناپل  الملل بینقطعنامه ي انستیتوي حقوق . محاکمه ندارد

را در باب این  الملل بینست و شاید نتوان از این روشنتر حکم حقوق گویا و روشنگر ا
ایـن قطعنامـه در مـورد    . مسئله، بر پایه آن پیشینه و تحوالت سالهاي اخیـر، بیـان کـرد   

مصونیت قضایی دولت و با قصد حل تعارض میان مصونیت دولتهـا و کارگزارانشـان و   
این قطعنامه ضمن برشـماري  . است ی تصویب شدهالملل بینشکایات مربوط به جنایات 

: دارد می اعالم را هم در برمی گیرد، شکنجهی که به طور خاص الملل بینتمثیلی جنایات 
اعطا شده اند براي رعایت برابري دولتها و انجام مناسب  ها مصونیت الملل بیندر حقوق 

لیـف دارنـد   عهدنامه اي و عرفی تک الملل بینوظایف کارگزارانشان؛ دولتها طبق حقوق 
به پیشگیري و سرکوب جنایات و همچنین تعهد دارند به رعایت و تضمین حقوق بشر 

نباید مانع جبران مطلوب زیانهاي  ها به عالوه، مصونیت. همه افراد تحت صالحیت خود
ی شود و دولتها در صورتی کـه کـارگزاران آنهـا مرتکـب ایـن      الملل بینقربانیان جنایات 

تنها مصونیت قابل استناد از . رفع مصونیت را در نظر داشته باشندشوند باید  می جنایات
شـود و ایـن    مـی  اعمـال  الملـل  بیننظر انستیتو، مصونیت شخصی است که طبق حقوق 

مصونیت هم براي آنها که بهره مند از آن هستند پس از پایان گـرفتن دوره خـدمت یـا    
یت براي رسیدگی به اتهام نـزد  یابد، ضمن آنکه برداشتن این مصون می مأموریت، خاتمه

  30.ي ملّی راه مناسبی براي جبران مؤثر ارتکاب جنایات دانسته شده استها دادگاه
  

  

30 Institut de Droit international, Napoli Session- 2009, Resolution on the Immunity from 
Jurisdiction of the State and Persons Who Act on Behalf of the State in case of International 
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پیگرد و بعضاً محاکمه چندین نفر از سران دولتها یا دیگر مقامات عالی رتبه در چند 
؛ .ی استالملل بیني بزرگ در عرصه مبارزه با عامالن جنایات ها سال اخیر،گواه موفقیت

که از جمله آخرین آنها برگزاري محاکمه و محکومیت دیکتاتور سابق آرژانتـین، ژنـرال   
شاید پرونده اي که هم اینک به دلیل طرح شکایت یک تونسـی  . است)  Videla(ویدال 

نزد دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح اسـت  ) به نام عبدالناصر لیمان(پناهنده در سوییس 
ی دارد، بار دیگر مجال بررسـی عـدم مصـونیت مقامـات     وقت رسیدگ 2011و در سال 

دولت را فراهم کند و دادخواهی قربانی نزد این دیوان زمینه اي براي روشنتر شدن ایـن  
شکایت اصلی شاکی، از وزیر کشور سابق تونس در دادگستري سوییس . موضوع باشد 

رق آسا بسـاط  با جنبشی مردمی و ب بوده است؛ تونس همان کشوري است که به تازگی
  . خودکامگی از آن برچیده شد

از دیگر دستاوردهاي ارزشمند برگرفته از مصوبات مجمع عمـومی و کمیسـیون    -9
، توجیه ناپذیر شدن ارتکاب جنایت به بهانه اجـراي دسـتور دولـت یـا     الملل بینحقوق 

. مرتکبـان جنایـت  از  المـأمور معـذور  دستور مقامات باالتر اسـت و نپـذیرفتن ادعـاي    
توان به پشتوانه فرمان بـاالتر از   نمی ی است والملل بینموضوع در اینجا، ارتکاب جنایت 

امروزه، آن ادعاي نامقبول و بی پایـه از  . خود دست به جنایت آلود و آسوده خاطر ماند
، به طور اصولی جایش را داده به مسئولیت فردي مرتکبان در قبـال  الملل بیننظر حقوق 

شري و اگر کسی در موقعیت مرتکبِ مباشر پایش بـه محاکمـه بـاز    رفتار مجرمانه ضدب
همچنـان کـه، فرمانـده و مقـام     . المأمور مسئولشود و چنین ادعایی بکند، خواهد شنید 

مافوق نیز نسبت به رفتار مجرمانه زیردستان خـویش مسـئول هسـتند اگـر بـه وظـایف       
 ).ی کیفـري المللـ  بـین دیوان  اسانامه 28ماده (مراقبت و نظارت بر زیردستان عمل نکنند 

بدین ترتیب، آن کس که در چنین موقعیت نسبت به افراد پایین تر از خـود قـرار دارد،   
نباید رندانه دلخوش باشد به این بهانه یا ادعا که زیردستان جنایتکار، خودسري کـرده و  

د؛ اگر نشین نمی خودسرانه مرتکب جنایت شده اند و گردي از رفتار شنیع آنها به دامنش

  

  

Crimes. Available at: www.idi.iil.org 
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مطابق معیارهاي این مسئولیت، بتوان احراز کرد که مقام باال از کـردار زیردسـتان نیـک    
  .آگاه بوده است و کاري براي بازداشتن آنان از جنایت نکرده است

دانم الزم هست اینجا ذکري هم از تأثیر عملکرد مجمع عمـومی از جهـت    نمی -10
بشـود؟  » جنایـت ضـد بشـریت   « و » سـید ژنو« تثبیت مفاهیم بزرگ و ارزشمندي مانند 

چون که جایگاه قواعد و ترتیبات حقوقی مربوط به این مفاهیم، بر اهل تحقیـق روشـن   
لِ حقوق . است ، به حیث الملل بینصرف نظر از یکتایی مفهوم جنایت ضد بشریت در کُ

ر کند و در جـاي دیگـ   می پیوندي که از این طریق میان همه انسانها و کل بشریت ایجاد
توان گفت اهمیت این مفاهیم و تضـمینات مربـوط، زمـانی     می 31بدان اشاره شده است،

ي انسانی و ها شود که در یادها باشد گاهی اوقات تنها ابزار حمایت از گروه می آشکارتر
اتکاي ما در این ادعا به رویه قضـایی  . بوده و هست ها جمعیت مردمان غیرنظامی همین

. طلبد و این نه درخور این گفتار مختصـر اسـت   می ل جداگانهی است که تفصیالملل بین
تنها از باب یادآوري اهمیت تقویت مقابله با جنایات ضد بشریت در چهـارچوب نبـرد   

در بیانیـه پایـانی پنجمـین    . شـود  مـی  به یک نکته اشاره Impunity (32(با بی کیفرمانی 
ي ویژه یوگسالوي سـابق  ي کیفرها ي شش مرجع کیفري یعنی دادگاهها نشست دادستان
ی کیفري، دادگاه ویـژه سـیرالئون، شـعب فـوق العـاده دادگـاه       الملل بینو روآندا، دیوان 

ی بـه  المللـ  بـین که با هدف بررسی آینـده عـدالت کیفـري    ) کامبوج و دادگاه ویژه لبنان
ا بـه اتفـاق از دولتهـ    هـا  برگزار شد، دادستان 2009میزبانی دادگاه ویژه روآندا در نوامبر 
ي حقوقی خود با هـدف تضـمین پیگـرد مـؤثر     ها خواستند که عالوه بر ساماندهی نظام

  

  

 -فحات بیست و دو، ص1386، انتشارات دانشگاه تهران، ی کیفريالملل بینحقوق رضا فیوضی، : نک  31
 .بیست وسه گفتاري از نگارنده

قـرار گرفتـه و جـاي خـود را      "بـی کیفـري  "ترکیـب   Impunityحقوقی فارسی، در برابر  در ادبیات 32
استفاده  "بی سزایی"یا جلسات علمی از همین معادل و یا گاهی  ها نگارنده نیز در نوشته. بازکرده است

فلسفی در جلسـه اي کـه بحـث واژه گزینـی در مقابـل ایـن نـوع        استاد گرانقدر آقاي دکتر . کرده است
را مناسبتر و رساتر از دیگر معادلهاي بـه   "بی کیفرمانی "ی به میان آمد، ترکیب الملل بینمفاهیم حقوقی 

  .کار رفته تاکنون دانستند که پیشنهاد ایشان مقبول حاضران افتاد
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ی و پیوسـتن بـاقی   الملل بینی، همکاري کامل با مراجع کیفري الملل بینمرتکبان جنایات 
ی کیفـري، بـا جـدیت در مـورد تصـویب یـک       الملل بینمانده دولتها به اساسنامه دیوان 

  33.اندیشه کنند ات جنایات ضد بشریتسرکوب و مجازکنوانسیون، خاصِ 
المللی، پس از  تالش مجمع عمومی براي ایجاد مرجع رسیدگی به جنایات بین -11

تـا چنـدي   . ی کیفـري انجامیـد  المللـ  بینچند دهه افت و خیز، سرانجام به برپایی دیوان 
 ازاسـخن بـه در  . دیگر، دهمین سال الزم االجرایی اساسنامه دیوان نیز فرا خواهد رسـید 

کشد اگر در باره اهمیت این دستاورد بزرگ یعنی نفـس تشـکیل دیـوان و همچنـین      می
بـا وجـود   . ي در حال رسیدگی طی این چند سال بحث کنیمها فعالیت دیوان در پرونده

پاره اي انتقادها به تعریف نشدن جنایت تجاوز، به تمرکـز فعالیـت دیـوان بـه جنایـات      
و یا انتقاد بـه کُنـدي و    -ته دالیل مخصوص خود را داردکه الب-ارتکابی در قاره آفریقا 

ی و مقـررات  المللـ  بـین ي جزایـی  ها پرهزینه بودن کار دیوان که بیشتر از طبع رسیدگی
گیـرد، عملکـرد دیـوان بـه رغـم       مـی  خود اساسنامه در مـورد مراحـل دادرسـی ریشـه    

شـوند، در   مـی  محدویتهاي صالحیتی و گاه موانع و مشکالت بیرونی که مزید بر علّـت 
  . آید می و تحقیقات مناسب به نظر ها پرونده

. در این میان، آنچه شایسته توجه ویژه است؛ اختیارات رکن دادستانی دیـوان اسـت  
ی کیفـري، از اختیـار   المللـ  بیناساسنامه، دادستان دیوان  18و 15، 13،14زیرا بنا به مواد 

به ظاهر نخستین . خوردار شده استگسترده اي براي آغاز تحقیقات و ادامه رسیدگی بر
اسـت کـه یـک فـرد در چهـارچوب صـالحیتهاي یـک مرجـع          الملـل  بینبار درحقوق 

هشدارهاي دادستان در مـورد زیرنظـر بـودن    . ی، اختیاري همپایه ي دولتها داردالملل بین
ل به وقوع جنایات  ی مشمول صالحیت دیوان، کـه از آخـرین آنهـا    الملل بینوقایع محتم

تحت بررسی بودن پیشامدهاي اخیر ساحل عاج ساحل به دنبال انتخابات ریـیس  اعالم 
ی المللـ  بـین جمهوري است، نشان از آن دارد که هم اینک هشیاري نسبت بـه جنایـات   

  

  

33 Final Declaration adopted in the Fifth Colloquium of Prosecutors of ICTR, ICTY, SCSL, 
ECCC, ICC, STL. ICRT Press Release, "Prosecutors of International Criminal Tribunals Call 
for Full Cooperation", ICTR/INFO-9-2-662.EN, Arusha, 16 November 2009. available at: 
www.ictr.org  
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درنـگ در خصـوص   . افزونتر است و سیستم مقابله ي مقتدرانه با جنایتکاران آمـاده تـر  
ي اعمـال صـالحیت و ترتیبـات    هـا  رطبا لحاظ پـیش شـ   همانا -توانایی دادستان دیوان

دارد که دامنه اثرگـذاري تالشـهاي طـوالنی بـراي      می معلوم -مربوط به قابلیت پذیرش
ی تا به کجا جلو آمده است و امـري  الملل بینمقابله کیفري با نقض ارزشها و هنجارهاي 

جنبـه   بدین صورت، باید انتظار داشت که آثـارِ . بیرون از تصور به واقعیت پیوسته است
شد بـه تـدریج بـه     می نمادین و بالقوه بازدارنده اي که از ابتدا براي دیوان در نظر گرفته

 دایمـی بدانند که دادستان یک مرجع کیفري  ظهور برسد و تَبهکاران این نکته به تحقیق
ي اعمـال  ها این دادستان همان شخصی که نه فقط با حصول پیش شرط. پاید می آنان را

در صورت ارجاع شوراي امنیت نیز اختیاردارِ رسیدگی به جنایات آنـان  صالحیت بلکه 
بـه   2011فوریـه   15نمونه تازه این تصمیم یعنی ارجـاع وضـعیت لیبـی پـس از     . است

   .34ی داراي اهمیت فوق العاده استالملل بیندیوان، در زنجیره تحوالت 
  

  

المللی کیفـري، شـوراي امنیـت،     وضعیت دارفور سودان به دیوان بین حدود شش سال پس از ارجاع 34
 2011فوریـه   15دوم بار، به دنبال سرکوب خونین خیزش مردم در لیبی، وضعیت لیبی پـس از تـاریخ   

   .را طبق اختیارات فصل هفتم منشور به دادستان دیوان ارجاع کرد) 1389بهمن  26(
S/RES/1970, 26 Feb. 2011, para. 4. 

، دبیرکل ملل متحد از شـوراي امنیـت خواسـته بـود کـه بـراي       1970یک روز پیش از تصویب قطعنامه 
خـود او نیـز در پـی اعمـال     . توقف خشونت بر ضد مردم لیبی، به فوریت اقدامات مؤثري انجـام دهـد  

ي مسـالمت آمیـز، خواسـتار    هـا  خشونت شدید مقامات لیبیایی بر ضد مردم شرکت کننده در راهیپمایی
فوریـه ، ریـیس    22همچنـین، در روز  . توقف خشونت و جلوگیري از ادامه کشتار مردم عادي شده بود

ضـمن درخواسـت    را محکـوم کـرده و   ها شوراي امنیت با ابراز نگرانی از وقایع لیبی، قاطعانه خشونت
  .توقف فوري سرکوب مردم، مقامات لیبی را به گفتگو با مخالفان فراخوانده بود

Déclaration à la presse du Conseil du sécurité sur la Libye, Doc. SC/10180, 22/02/2011, 
http://www.un.org/News/fr-press/docs//2011/SC10180.doc.htm; Ban Ki-moon appelle le 
Conseil de sécurité à agir de toute urgence, 25/02/2011, 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=24571. 

عـالوه بـر    –کنـد   مـی  آنچه که در جلسات شوراي امنیت مربوط به اوضاع لیبـی، بسـیار جلـب توجـه    
موضع گیـري و سـخنان نماینـدگان لیبـی در      –ان دولتهاي عضو دایم و غیردایم شورا اظهارات نمایندگ

ی از مـردم در مقابـل   الملل بینسازمان ملل است که با دفاع از حقوق مردم لیبی، خواهان حمایت جامعه 
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***  
کیفـري سـهم مجمـع     لالمل بینبر اساس آنچه گفته شد، در سیر تکاملی حقوق . 12

توان حکم کرد آنجا که همه دولتها  می در تحلیل حقوقی محض نیز. عمومی کالن است
 منـابع حقـوق  دهنـد آن مصـوبه در شـمار     مـی  به قطعنامـه اي در مجمـع عمـومی رأي   

با این همه، اگر قایل به نظریه تفکیک میان منابع صوري و منابع مادي حقـوق   35.آید می
بـه مثَـل حکـمِ همـان      ها طر داشت که در خیلی از موارد این قطعنامهباشیم، باید در خا

مظهر قنات یا چشمه را دارند که نقطه جوشیدن آب بر سطح زمین است و منبع اصـلیِ  
ت منـابع مـورد    . شود بسیار دورترهاست می که مایه جوشش و روانی آب بر زمین مادیـ

صر جسـت و در ضـرورتها، نیازهـا،    بحث را باید درون جامعه بزرگ انسانی دوران معا
در ضمن، . ارزشها و هنجارهایش کَند و کاو کرد که هر یک پیشینه اي و ماجرایی دارند

تأکید بر اهمیت و اثر مصوبات مجمع عمومی به معناي نادیده گـرفتن رنـج و کوشـش    
 1795گرفته کـه در  ) Kant( کانت از. اندیشمندان، دلسوزانِ مصلح و حقوقدانان نیست
نقض حقوق در یک نقطه از زمـین،  « : در کتاب مشهور صلح جاودانه به درستی نوشت

زبان شناسِ پایه گـذارِ  ) Lemkin( رافائل لمکینتا  36؛ »گذارد می بر تمام نقاط دیگر اثر
  

  

  :نک. رفتار ضد بشري مقامات لیبی شدند
S/PV.6490, 25 Feb.2011&S/PV.6491, 26 Feb. 2011. 

از حیث اعتباري که براي آراي دادگاه نـورمبرگ   Erdovomicشعبه تجدیدنظر در پرونده  ضاتنظر ق 35
در ) source of law( ي ملی پس از جنگ دوم جهانی، بـه عنـوان منبـع حقـوق     ها و رویه قضایی دادگاه

 ، براي آراي دادگـاه نـورمبرگ بـه عنـوان منبـع     ) Li(در حالی یک قاضی . نظر گرفته اند یکسان نیست
حقوق، درجه اول اهمیت را قایل است؛ دیگر قضات عقیده دارند پس از مطالعه و ارزیابی رویه پس از 

رسید و به آراي دادگـاه   اصل کلی حقوقتوان به تشخیص  می ي مختلفها جنگ دوم جهانی در پرونده
راه بـا برخـی   با قطع توجه از تفـاوت یادشـده، همـ   . نگرند نمی نورمبرگ به تنهایی به عنوان منبع حقوق

توان استدالل کرد که محاکمات نورمبرگ منبع حقـوق اسـت چـرا کـه اصـول آن بـه        می صاحب نظران
  :براي آگاهی بیشتر نک. وسیله مجمع عمومی ملل متحد به اتفاق آرا به تصویب رسیده است

R. Dixon, K. Khan, R. May (Editors) Archbold International Criminal Courts, Sweet 
&Maxwell, London, 2003, p.11. 

جنایت ضـد   "ی براي یوگسالوي سابق، مفهوم الملل بیناز دید قضات شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفري  36
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. و بزرگمرد مؤثر در تصویب کنوانسیون پیشگیري و مجازات ژنوسـید  ژنوسیداصطالح 
نایت تا آن زمان بـدون نـام را، پـیش از پایـان جنـگ دوم      به واقع، هم او بود که این ج

جهانی نامگذاري کـرد، و مبتکـر اعـالم محکومیـت آن در مجمـع عمـومی و تصـویب        
  .بود 1948کنوانسیون 

  نگرش پایانی
اگر از هر نظام حقوقی انتظـار بـرود کـه بـراي نگهبـانی از ارزشـهاي جامعـه،        . 13

، با وجود الملل بینتوان گفت حقوق  می ه کند،قواعدي را با ضمانت اجراي مناسب تعبی
یی که مانند هـر نظـام حقـوقی دیگـر هنـوز دچـار آن اسـت و بعضـی         ها بعضی کاستی

از عهده این انتظـار   -که لزوماً ربطی به خود قواعد حقوقی ندارد-در عمل  ها دوگانگی
از ایـن  . دبه کلّی فاقد ضمانت اجـراي کیفـري بـو    الملل بینزمانی حقوق . برآمده است
رده گیري قرار می جهت ناقص ولـی اکنـون   . گرفـت  مـی  بود و بعضاً مورد تعریض و خُ

در طـی ایـن   . کیفري ادامـه دارد  الملل بینچنین نیست و روند تکاملی در عرصه حقوق 
تأکید . طریق طوالنی ولی ثمربخش، بی گمان مجمع عمومی پیشگام بوده است و پایدار

ی المللـ  بـین نیت تا اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و از دیوان از همه سوي، از شوراي ام
نبـرد بـا بـی    دادگستري تا نهادها و مراجع نظارتی ملل متحد و سازمانهاي غیردولتی بر 

ي ملـی چـه در دادگـاهی    هـا  و به مجازات رسـاندن مرتکبـان چـه در دادگـاه     کیفرمانی
  

  

  .کنونی، برگردان نوین همان گفته ي کانت است الملل بیندر حقوق  "بشریت
Cf. TPIY, Le Procureur c/ Drazen Erdovomic, Arrêt du 7 octobre 1997, affaire no: IT-96-22-
A, opinion individuelle présentée conjointement par le juge McDonald et le juge Vohrah, 
para.21.  

 توان یافت که قتل یک بی گناه، کشتن همه مردم به حسـاب  می ي اسالمی، همین مضمون راها در آموزه
کـه یکـی بـه دسـت     (در مورد داستان دو فرزند آدم سوره مائده، به دنبال آیات قبلی  32در آیه . آید می

بود که بـر دودمـان   ] جنایت[این ] پیشگیري از نظایر[به خاطر : خوانیم می ، چنین)شود می دیگري کشته
یعقوب مقرر داشتیم که هر که دیگري را بدون آنکه کسی را کشته باشد و نه بـه دلیـل تبهکـاري او بـر     

زنـدگانی کسـی   ] ادامـه [مـردم را کشـته اسـت؛ و هـر کـه سـبب        روي زمین به قتل رساند، گویی همه
  . شد،گویی همه مردم را حیات بخشیده است
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از مجمـع عمـومی    1946ست که در ی یا مختلط، به نظر نشانگر درستی راهی االملل بین
  . آغاز شد

 امروز کیست در جهان که وقتی جور و ستمی را به طـور سیسـتماتیک از حکـومتی   
گیرد، به یاد مرجعـی بـی    می بیند یا فردي از یک قوم یا گروه انسانی مورد ظلم قرار می

را بعضی توان پرسید که چ می از آن سو،. طرف براي دادخواهی و سزادادن جانیان نیفتد
 ی کیفـري المللـ  بـین دولتها یا بهتر بگوییم صاحب منصبان دولتها تن بـه قضـاي دیـوان    

  . دهند و به احتمال به این زودي هم نخواهند داد نمی
کیفري در چه فاصله اي است با ما؟ به گمان نگارنده خیلـی   الملل بیناکنون حقوق 

ی و مراجع رسیدگی به الملل بینمفاهیم و قواعد مربوط به جنایات  37.دور، خیلی نزدیک
آیند و حتـی گـاهی    می این جنایات، در یک تصور و یک نگاه خیلی دور از ما به چشم

دور از ذهن ما؛ و در همان حال به قدري به ما نزدیک هستند که نه تا پشت درها بلکـه  
شـکار  کم نیستند آنها که در آ. تا درون محیط زندگی فردي و اجتماعی ما وارد شده اند

و نهان از از تشکیل این دیوان یا آن دادگاه ترسان هستند و از هر ابتکار و اقـدام منتهـی   
اگـر بـه فراوانـی مـوارد     . به رسیدگی به ظلمی که بر همنوعان خود کـرده انـد گریـزان   

یـابیم جهـان    مـی  ی در همین مدت دو سه ساله اخیر نظـر بیفکنـیم، در  الملل بینجنایات 
ارجـاع وضـعیت   . کنـد  می ی احساس نیازالملل بینیک نظام کیفري  معاصر چه اندازه به

و تصـمیم مقامـات    -کـه پیشـتر اشـاره شـد     -ی کیفري الملل بینلیبی به دادستان دیوان 
ي هـا  حکومت منتخب مردم در ساحل عاج در مورد تهیه پرونده مقـدماتی از خشـونت  

ـ  2010شدید پس از انتخابات سال  راي تحقیـق و رسـیدگی   به منظور ارسال به دیوان ب
  . آیند می یی از ابراز این نیاز به حسابها بعدي، تنها نمونه

تالش جهانی براي پایه گذاري این دیوان و محصـول عملکـرد مجمـع عمـومی در     
  . نُماید می همین خصوص، به دیده ي انصاف، درخشان و اثرگذار

  

  

خیلـی دور،  « این برداشت و تشبیه را از مفاهیم و تفکر ارزشمند و انسانی پنهـان در فـیلم سـینمایی     37
  .ساخته رضا میرکریمی به وام گرفته ام» خیلی نزدیک
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14 .رف تعریف جـرایم و  با این همه باید گفت، نظام حقوقی هر قدر پیشرفته، به ص
ي متعدد به خودي خود کفایت امـور  ها تعیین مجازات حتی بسیار شدید و ایجاد دادگاه

کند و به موازات چنـین پیشـرفتهاي الزم، نبایـد از تربیـت افـراد و تغییـر        نمی جامعه را
در . ي زمینه ساز ارتکاب جرایم و محیط پرورش دهنده مجرمـان غفلـت کـرد   ها سیستم

ا که با انواع جرایم کوچک و بزرگ دست به گریبانند، به دلیل نـاتوانی از  بعضی کشوره
شود جامعه جرم خیز بماند، تالش بـراي نوسـازي    می مقابله کافی با عواملی که موجب

در موضوع بحث ما نیز، به . برد نمی قوانین و افزایش دادگاه و زندان کار زیادي از پیش
کنوانسـیون و ماننـد آن بـراي مقابلـه بـا جنایـات        ی و تصـویب الملل بینتشکیل دادگاه 

ضـمن آنکـه،   . توان بسنده کـرد  نمی ی که امري است کامالً مطلوب و ضروري،الملل بین
ی کمـابیش دالیـل   المللـ  بـین اگر ضرورت سزادهی به اعمال مجرمانه در سـطح ملـی و   

وانـع برپـایی   ی متفاوت است و عـالوه بـر م  الملل بینمشابه دارد، نحوه پاسخ به جنایات 
زیرا تصویب قانون جزایی و تشکیل دادگـاه در سـطح ملـی بـه     -نظام دادرسی منسجم 

. 38ی خود مشکالت و پیچیدگی کم نداردالملل بینرسیدگی جزایی  -مراتب آسانتر است
کیفري و تدریس موازین آن یا انجام مباحثـات   الملل بینهمچنان که ذکر مناقب حقوق 

  . جهان، چاره گر مشکالت نیستي حقوق ها علمی در مدرسه
اگر همه آدمیان را چون یک خانواده بزرگ بینگاریم، مایه تأسف است پـس از ایـن   

بـاز   -در عین این همه پیشرفت مادي شـگفت انگیـز  -همه تجربه ي خونین و دردناك 
هم این خانواده مجبور است با هزینه و سختی فراوان همت خود را صـرف محاکمـه و   

توفیـق بـه محاکمـه و    . کنند می کند که به حقوق انسانی دیگران تعدي مجازات عده اي
بره، پینوشـه و دیگـر   هـا  مجازات زورمندان زورگو مانند صدام، میلوسـویچ، کـارادزیچ،  

 جنایتکاران کوچک و بزرگ ارزشمند است؛ هر چند که شدیدترین مجازات ممکن هـم 
  

  

 لبنان از سال اول فعالیت ایـن دادگـاه، مشـکالت یـک مرجـع کیفـري       در گزارش رییس دادگاه ویژه 38
  :نک به. شده اند ی و تفاوتهاي آن با دادگاه کیفري ملّی، به اختصار ولی به خوبی تشریحالملل بین

Tribunal spécial pour le Liban, Rapport annuel (2009-2010), paras. 58-73. available at: 
www.stl.tsl.org 
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رشـمار آنـان باشـ   ها تواند متناسب با زشتکاري نمی مهـم تـر از آن، دگرگـونی در    . دي پ
نامناسبات اجتماعی و کاهش تعصبات کور است تا جلوي بازپرورش افراد دیگـري بـا   

دمنشانه گرفته شود همان خلق وخوي د.  
نلســون مانــدال، بــزرگ برابــري طلــب و آزادي خــواه افتخــار روزگــار مــا، در . 15

شـد، نفـرتش از    مـی  دهگوید که به تدریج که بـر سـالهاي زنـدانش افـزو     می خاطراتش
به نفـرت از   -که در عمل پاسدار رژیم آپارتاید بودند -زندانبان و رییس زندان و قاضی

او توانست ماهرانه بـر جـاي یـک حکومـت     . سیستمی که پدیدآورنده آنها بود بدل شد
  . نژادگرا، نظامی دموکراتیک برپا و الگوي مناسبی از رهبري مردم گرا ارائه کند

م خاکی هـم بـه دسـت بیایـد    باید امید   امـا  . داشت که این تجربه در دیگر نقاط عالَ
تا هنگامی کـه تعصـبات ایـدئولوژیک، سیاسـی، نـژادي و قـومی،       : گویند ها می واقعیت

کننـد؛ تـا زمـانی کـه بعضـی       مـی  را فراهم ها مقدمات انکار و سپس نقض حقوق انسان
بینند؛ تـا زمـانی کـه     می ا دیگران محقآدمیان از آدمیت افتاده، خود را در هر نوع رفتار ب

خت شبانی به تن کنند و به عنـوان حکمـران بـر جوامـع      می گرگ صفتهاي انسان نما، ر
ي بـی شـمار را طعمـه هـدفهاي قـدرت طلبانـه و       هـا  یابنـد و انسـان   مـی  انسانی تسلط

اً کنند؛ تا زمانی که مفاهیمی مانند حاکمیت و امنیت ملی کـه اساسـ   می خودپرستانه شان
داراي بن سرشت حمایتی هستند و باید کارکرد عدل پروري و دادگسترانه داشته باشـند  

شوند و به نام حفظ آن با تشـنگی سـیراب ناشـدنی از     می از معناي اصلی خود منحرف
تـا آن زمـان کـه     39شـکنند؛  مـی  قدرت، سرمستانه شاخ و برگ نهال انسانیت شکسته را

  

  

ـروز   ا نظاره اي کوتاه برب 39 کنـد،  مـی  مشکالت ساختاري جوامع مختلف که هر از چندي در یک جـا ب 
شود که امنیت ملی بدون تأمین امنیت انسانی در همه وجـوه آن و حـس سـهیم     می درك این نکته آسان

دارد؛ فایده اي ن بودن همه مردم در قدرت و ثروت عمومی و بهره مندي از عدل و داد حکومت، معنا و
جنبشهاي مردمی چند ماه گذشته در چنـدین کشـور   . حتی اگر به ظاهر همه امور در قبضه قدرت باشد

ي هـا  رویکـرد : منشور ملـل متحـد   2ماده  7بند « عربی، که در مقاله ي دیگر در همین مجموعه با عنوان
یمیاگونـه از  در انـدرزي نغـز و ک  . ایـن ادعاسـت   بدانها اشارت رفته اسـت، گـواه  » نوین مجمع عمومی

دل ": آمده است) ع( علیحضرت  ّولَ مثلُ الع ن الدهیچ چیز مانند دادگستري، نگهبانیِ کشـور   "ما حص
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ي خالف قـوانین انسـانی   ها حیه ي اطاعت از دستورسربازان و مأموران از سیطره ي رو
بنا به برهان انّـی کـه   . ماند می مقامات مافوق رها نشوند؛ جهان ما ناامن و خطرناك باقی

جنایـات موجـب   . آورد مـی  آموزند، علت فاسد معلول فاسد بـه بـار   می اهل منطق ما را
و زهـرآگین درختـی    میوه تلخ 40ی،الملل بینآزردگی وجدان بشریت و اضطراب جامعه 

است که ریشه در گنداب بی حرمتی به انسانِ اشرف آفریدگان و شأن و عزّت انسانی او 
 چهل سالگی مرتکب شکنجه یک انسان -از یاد نباید برد، آنکه مثالً امروز در سی. دارد
دهد، همان  می شصت سالگی فرمان به کشتار غیرنظامیان بی دفاع -شود یا در پنجاه  می

پاك، بی گناه و با چهره دلرباي کودکانه دیروز است که اکنون جالد بـی رحمـی   کودك 
آنکـه اتهـامش   . کشـد  می شده که چنین آسوده خاطر دست تطاول و آزار بر همنوعانش

  

  

گفتنـی اسـت   . اگر در جامعه اي آزادي و عدالت باشد، دولت و امنیت ملی پایدار خواهـد مانـد  . نتواند
و تـالش بـراي نمایانـدن    )Good Governance( "مطلـوب /حکمرانی خـوب  "یا  "به زمامداري"مفهوم 

ی مطرح شده و به اسـناد و  الملل بیني استفاده درست از قدرت عمومی که سالهاي اخیر در مجامع ها راه
راه پیدا کرده است، ضرورتی بوده که پیشینیان ما هم از آن به خوبی آگـاه بـوده    الملل بینادبیات حقوق 

کـم بـا پشـتوانه دینـی       ي پهلوي ها ، از اندرزنامهمینوي خرددر کتاب . اند که در بردارنـده انـدرزها و ح
که درویشی بهتر  2پرسید دانا از مینوي خرد 1 «: است، در باره ارزش و کارکرد قدرت چنین آمده است

که کسی که در دهی حکمران نیـک اسـت    13و در باره قدرت گویند 12... است یا توانگري یا قدرت؟
چه آفریدگار اورمزد بـراي حمایـت آفریـدگان     14. ان بد استبهتر است، از کسی که در اقلیمی حکمر

قدرت نیک آن است که کسی کشور را آبـادان و درویشـان را آسـوده از     16. ... حکومت نیک را آفرید
که کسـی داد و آیـین و    28و قدرت بد آن باشد  27.... ستم، و داد و آیین درست را نگاه دارد و فرماید

و مردم نیک کـردار را   32. و ستم و دزدي و بیداد در کار دارد 29بر هم زند  طریقه راست و درست را
و آرایـش   35و همه توجهش بـه تـن خـویش     34و به آنان گزند برساند  33از کردن کار نیک باز دارد 

 39. و نابودي درویشان باشد 38و آسیب و سرزنش نیکان  37و دارایی و احترام به بدان  36چیز گیتی 
،ترجمـه احمـد تفضـلی، بـه     مینوي خرد» .ه حکمران بد برابر اهرمن و دیوان خوانده شده استاین گون

   .36-37.، صص1380کوشش ژاله آموزگار، ویرایش سوم، انتشارات توس، تهران،
ی کیفري است که تا به حال نزدیک بـه صـد و   الملل بیناین وصف برگرفته از دیباچه اساسنامه دیوان  40

  . یوسته اندبیست دولت به آن پ
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است، از یک کهکشان دیگر به زمین نیامـده و یـک بـاره    » جنایت ضد بشریت«ارتکاب 
همان محیطـی کـه ارجـی بـر ارزشـهاي       اینها در. این اندازه شریر و گستاخ نشده است

   .آیند می نهند، چنین سنگدل و ددمنش بار نمی انسانی
آن حقایق ناب و رازگونه آفرینش آدم چه بود کـه فرشـتگان از آن   . سخن کوتاه. 16

 بی خبر بودند و چرا فرشتگان به طبـع خـونریز آدمـی اشـاره و اعتـراض بـه خلقـتش       
جهان عرضه شود تا فرشـتگان از حیـرت وابِرَهنـد و     کنند؟ آخراالمر چه باید در این می

آیا سزاوار است، از پسِ این همـه پیشـرفت    41دریابند، مطلوب چیز دیگري بوده است؟
قصـد میرانـدن انسـانیت را در سـر بپروراننـد و       ها تمدن و فرهنگ و آیین، هنوز بعضی

و از مـرگ  آدمیت را نشانه بگیرند؟ چرا هنـوز بایـد صـحبت از مـرگ محبـت و گفتگـ      
آیا دیـده ي   42انسانیت در میان باشد و مردمان، صبورانه شاهد این همه مصیبت باشند؟

  

  

آیـات   پرتوي از قرآن،در تفسیر پرمغز  سید محمود طالقانیمبارز نستوه و مفسر بزرگ قرآن، مرحوم  41
. دانـد  می و از اسرار قرآنیجاي استفهام به بعد سوره بقره را که در باره آفرینش و مقام آدمی است،  31

ر وجود آدمی و قوایی که از آن ترکیـب  و بیان شگفت انگیزي است از ستمثیل  به نظر او، در این آیات
همه ي تأکیـدها  . (از خلقت این موجود منظور بوده است غایتیکه برایش پیش آمده و  تحوالتییافته و 

از نظر او، با آماده شدن پیکره جسمانی آدم از مبادي طبیعی که آخرین صورت کامـل  ) از نگارنده است
از مبدأ اعلی و ظهور و پیوند آن با پیکره » قل آزاد و اختیارع«انواع است و با افاضه صورت نوعیه کامل 

. نمایـد  مـی  نوعی که از شهوات و غرایز و غضب ترکیب یافته، مالئکه را متوقـف و متحیـر و متعجـب   
. پرسش فرشتگان همراه با لحن تأثر و ناتوانی، داللت بر توجه آنان به سوي عقـل و اختیـار آدمـی دارد   

فکند اینکه این سرشت از شهوات و غضب با سالح تدبیر و اختیار چون در عالم آنچه که به حیرتشان ا
سـازد   می ایستد؛ با به کار بردن هواها و شهوات همه چیز حتی خود را تباه نمی سربرآورد به هیچ حدي

ریزد نه چون دیگـر انـواع و درنـدگان کـه در حـد تـأمین        می و چون خشمش زبانه کشد بی پروا خون
کند که مطلوب دیگـري   می اما به هر حال خداوند در این آیات روشن. ی و خونریزي دارندزندگی تباه

، جلـد اول، چـاپ سـوم، شـرکت سـهامی      پرتوي از قرآنسید محمود طالقانی، : نک. در کار بوده است
  . 111-125.انتشار، بی تاریخ، صص

 "تاریخ اشکی در گذرگاه "وان در سروده ي مشهورش با عن فریدون مشیرياین مفاهیم را، زنده یاد  42
از همـان  « : بخـوانیم  خوب است کوتاه شده آن قطعه را در فرجام این نوشتار بـا هـم  . به کار برده است
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ي بیهـوده هسـت و گـوش اسـتماع بـه نصـیحت       ها و مردم کُشی ها عبرت بین به جنگ
دلسوزان؟ آیا به جاي دامن زدن به حس تنفّر و جدایی انداختن میـان اعضـاي خـانواده    

ي هـا  ي گوناگون، وقتش نیامده که بیشـتر از پـیش اندیشـه   اه و افسون ها بشري به بهانه
انسانی ترویج شود و از این همه وجوه مشترك بـین االنسـانی، بـراي تقویـت بنیانهـاي      

خواهد بـراي حفـظ حیـات بشـري بهـره       می زیست انسانی و آنگونه که ویکتور هوگو
  گرفته شود؟

ان به سـرآید و دیگـر   آیا روزي که شب تیره ي ستمکاري و روزگار همه ي ستمگر
رد، ما مردمان را به یغما نب نزدیک خواهد بود؟ چنین باد کسی انسانیت.  

  

  

ــدان آدم  بیلها گشت آلوده به خون حضرت  روزي که دست حضرت قابیل  از همــان روزي کــه فرزن
بعد دنیا هی پر شد از آدم   ودگرچه آدم زنده ب! آدمیت مرد  زهر تلخ دشمنی د رخونشان جوشید   

قرن مـا    اي دریغ، آدمیت برنگشت،  گشت وگشت، قرنها از مرگ آدم هم گذشت  و این آسیاب
تهی است، صحبت از آزادگـی، پـاکی، مـروت ابلهـی      ها سینه دنیا زخوبی  روزگار مرگ انسانیت است

ــحبت از پ  ستها قرن موسی چمبه  صحبت از موسی، عیسی و محمد نابجاست   است ــردن ص ژم
کننـد   مـی  دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان   کنند می واي جنگل را بیابان   یک برگ نیست

در کویر سوت و   کنند می آنچه این نامردمان با جان انسان  دارد روا  نمی هیچ حیوانی به حیوانی  
مـرگ   صبور، صـحبت از مـرگ محبـت مـرگ عشـق، گفتگـو از       ها کور، د رمیان مردمی با این مصیبت

     »انسانیت است



 

  در تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت نقش مجمع عمومی

  نقش مجمع عمومی
  در تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت

  دکتر ستار عزیزي

مـومی  حق تعیین سرنوشت از جمله ي مهمتـرین موضـوعاتی اسـت کـه مجمـع ع     
ي متعددي اقـدام کـرده اسـت و    ها به صدور قطعنامه سازمان ملل متحد در خصوص آن

به صورت عـام و سیسـتم منشـور     الملل بینموجبات توسعه این حق را در نظام حقوق 
نگارنده در مقاله حاضر که بـه مناسـبت   . ملل متحد به صورت خاص فراهم کرده است

ومی ملل متحد تهیـه گردیـد و در همـایش    شصتمین سالگرد ریاست ایران بر مجمع عم
ارائـه شـد بـه ایـن موضـوع       الملـل  بیننقش مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق 

  .پرداخته است
در این مقاله اقدامات مجمع عمومی در تدوین و توسعه حق تعیین سرنوشت در دو 

نی کـه در  دانـا  عموم حقوقدر واقع، . گیرد می حوزه داخلی و خارجی مورد مطالعه قرار
حق  هستند که اند بر این اعتقاد ي حق تعیین سرنوشت ؛ مقاالت و یا کتبی نگاشته حوزه

  . 1 باشد ي متفاوت قابل مطالعه و تقسیم می تعیین سرنوشت در دو حوزه
  

  

1 - Cassese, op.cit, p.131; Brady,op.cit, p.298; Fresa, op.cit. p.15; Aukerman,  
op.cit.p.1035 ,Robert McCorquodale," Self-Determination:A Human  
Rights Approach", International and Comparative Law  
Quarterly,1994,vol:43, p.863; Murray & Wheatley,op.cit, pp.228- 
229; Martti Koskenniemi, "National Self- Determination Today:  
Problems of Legal Theory and Practice" ,International andComparative  
Law Quarterly, 1994, vol: 43, p.248, Alexander Kiss, "The Peoples` Right  
to Self-Determination" , Human Rights Law Journal,1986,vol:7,pp.165- 
175, Siegfried Wiessner, " Rights and Status of Indigenous Peoples: A  
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 "مـردم  "عنوان این وجه از حق ؛ به گروهی که : حق تعیین سرنوشت خارجی  -1
  .مجزا و مستقل تأسیس نمایند) کشور ( المللی  یندهد که یک واحد ب دارند ، اجازه می

دارنـد ، اجـازه    " مـردم  "به گروهـی کـه عنـوان    : داخلی  حق تعیین سرنوشت -2
دهد که هویت فرهنگی خاص خود را در چهارچوب دولت و کشور حاضر ؛ حفـظ   می

همچنین کلیه ساکنان آن سـرزمین حـق دارنـد در اداره امـور کشـور در تمـامی        .نمایند
  .ي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی مشارکت نمایندها وزهح

 پیشینه طرح حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد: مقدمه 

در میثاق جامعه ملل نامی از حق تعیین سرنوشت برده نشد اما براي برخی سرزمینها 
 ی دادگسـتري در راي المللـ  بـین در همـین راسـتا دیـوان    . نظام قیمومت قـرار داده شـد  

هـدف نهـایی ماموریـت مقـدس، تعیـین سرنوشـت و       « : نویسـد   مـی  مشورتی نامی بیا
  ».باشد می استقالل مردم مربوطه

در حقیقت همانگونه که کمیته حقوقدانان جامعه ملل خاطرنشان نموده است، تعیین 
سرنوشت در دوران جامعه ملل ،اصلی سیاسی بوده و به مقرره اي حقوقی تبدیل نشـده  

  .2بود
ایاالت متحده امریکا و انگلیس از  1941وران جنگ دوم جهانی و در اوان سال در د

حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اهدافی نام بردنـد کـه کـه بایـد در پایـان جنـگ       
در منشور اتالنتیک کـه بـه امضـاي چرچیـل و روزولـت رسـید،       . ترویج و تامین گردد

  :رنوشت تاکید نمودند طرفین بر سه نکته به عنوان مظاهر حق تعیین س
تغییرات سرزمینی و انتقال بخشی از سرزمین یک دولت به دولت دیگر باید با اعالم 

  

  

Global Comparative and International Legal Analysis" , Harvard Human 
Rights Journal, 1999,vol:12,p.116, Frederic L. Kirgis, "The Degrees of  
Self-Determination In The United Nations Era", The American Journal of  
International Law,1994,vol: 88, p.307, Thornberry," Self- 
Determination,Minority,Human Rights: A Review of International  
Instruments",op.cit,p.869  
2 - Martti Koskenniemi, " National Self-Determination Today: Problems of  
Legal Theory and Practice" ,International and Comparative Law  
Quarterly, 1994, vol: 43, p.246 
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 .آزادانه خواست و تمایل مردم مربوطه انجام شود

همه مردمان حق دارند که خود نوع حکومت کشور محل سـکونت خـود را تعیـین    
 .نمایند

  .3اعاده شود استقالل بوده انددمانی که داراي حق حاکمیت و استقالل کلیه مر -1
رسد که تاکید دو رهبر بزرگ متفقین بر حق تعیین سرنوشـت   می در حقیقت به نظر

داخلی بوده است چه آنکه آنان بر ان بودند که با تامین دموکراسی در کشورها، در اینده 
 از روي کار آمدن حکومتهاي توتالیتري مانند آلمان نازي اجتناب شود همچنـین ظـاهراً  
تاکید بر قسمت و جنبه سوم حق تعیین سرنوشت ناظر به سرزمینهایی بود که در طـول  

مـثالً  ( جنگ دوم جهانی به اشغال آلمان نـازي و شـوروي کمونیسـت درآمـده بودنـد      
جمهوریهاي بالتیک، لتونی، استونی و لیتوانی که به اشـغال شـوروي درآمدنـد و بـدون     

به عبارت دیگر منشور  ).د آن کشور منضم شدنرعایت خواست ساکنان آن سرزمینها به 
به حق سـرزمینهاي مسـتعمره بـه کسـب اسـتقالل       اتالنتیک را نباید به هیچ عنوان ناظر

رسید زیرا در همان دوران انگلستان داراي مستعمرات  می این امر طبیعی به نظر. دانست
در مجلـس   1941سـپتامبر   9موید این نظر آن است که چرچیـل در تـاریخ   . زیادي بود

حـق تعیـین سرنوشـت در مـورد مـردم      « عوام انگلستان به صراحت اعـالم نمـود کـه    
بـویژه نسـبت بـه هندوسـتان، برمـه و دیگـر       ( گـردد   نمـی  سرزمینهاي مستعمره اعمال
بلکه تنها به اعاده حاکمیت، خودگردانی و حیات ملـی بـه   ). بخشهاي امپرتوري بریتانیا 
 امـا بـه نظـر   . »4ره دارد که زیر یوغ آلمان نازي قـرار دارنـد  دولتها و ملتهاي اروپایی اشا

رسد که چرچیل و روزولت به سرزمینهاي زیر سلطه شوروي نیز نظر داشته انـد امـا    می
نـان  جنگ با آلمان بوده و شـوروي متحـد آ  به دلیل آنکه هنوز کشورهاي متفق در حال 

  .م استنکاف ورزیدبود ،چرچیل از اشاره صریح به حکومت شوروري در مجلس عوا
نکته دیگري که موید این دیدگاه است که کشورهاي پیروز جنگ داراي مستعمرات، 

  

  

3 - Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples:A Legal Reappraisal,  
Cambridge University Press, 1995, p.37 
4 -Ibid, p.37 
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شـود کـه در    مـی  تمایلی به اعطاي استقالل به مستعمرات نداشتند از این واقعیت ناشـی 
مذاکرات دمبارتن اوکس و در پیش نویس منشور ملل متحد، نشـانی از اشـاره بـه حـق     

شود و همچون میثاق جامعه ملل، منشور سازمان جدیـد نیـز    ینم تعیین سرنوشت دیده
و در مذاکرات نهایی در سانفرانسیکو بـا   1945وریل در آ.فاقد حق تعیین سرنوشت بود

و حمایت دول حاضـر در  ) که رسما فاقد سرزمین مستعمره بود ( فشار دولت شوروي 
حق تعیین سرنوشت به ) وي فیلیپین، مصر، اکراین، ایران، سوریه و یوگسال( کمیته اول 

در همـین حـال دول اسـتعمارگر    . عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد تعیین گردید
اروپایی بویژه بلژیک به شدت با درج حق تعیین سرنوشت در منشور مخـالف بودنـد و   
مبناي مخالفت خود را بر این استدالل قرار داده بودند که این امر موجب سـوء اسـتفاده   

ی را الملل بینقومی و اقلیت در کشورهاي مستقل خواهد شد و نظم داخلی و  گروههاي
همین امر موجب شد تا برخـی دولتهـاي غیـر اسـتعماري     . 5به مخاطره خواهد انداخت
که داراي گروههاي قومی و اقلیت بودند نیز با درج این حـق   همچون ونزوئال و کلمبیا
  .در منشور مخالفت نمایند

حق تعیین سرنوشت در منشور از جمله مصر  جموافق در تی دولاکرات مقدمادر مذ
به صراحت اعالم داشتند که منظور از حق تعیین سرنوشت حمایت از ادعاهـاي تجزیـه   

. همچنین بر این نکته تاکید شد که ابراز اراده باید واقعی و ازاد باشد. طلبانه نخواهد بود
که دولتهـاي توتـالیتري همچـون آلمـان و     این نکته با توجه به این واقعیت ابراز گردید 

هستند بدون آنکه اجـازه بـروز و ظهـور    » اراده عمومی « ایتالیا مدعی بودند که نماینده 
  . آزادانه این اراده را از طریق بیان ازادانه نظرات در جامعه بدهند

در گزارشی که گزارشگر سوري به کمیسیون تـدوین مـاده مربـوط بـه حـق تعیـین       
  .ئه نمود، چهار خصیصه و ویژگی براي این حق نام برده شدسرنوشت ارا

از ایـن  . دولتها قادر نیستند که تعریفی ایجابی از حق تعیـین سرنوشـت ارائـه دهنـد    
توان به صورت سلبی دریافت که معانی و برداشتهاي ذیل قابـل اسـتنباط    می مفهوم تنها

  

  

5 - Ibid, p.39 
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 .نیست

 ز دولتهاي حاکمحق جداشدن گروههاي اقلیت و گروههاي قومی ا: الف 

در خصوص سرزمینهاي مسـتعمره، حـق   : حق مستعمرات به تحصیل استقالل : ب 
از واژه خـودگردانی در  . است نه استقالل» ∗خودگردانی« تعیین سرنوشت تنها به معناي 

ــاده  ــد ب م ــر ســرزمینهاي    73بن ــا در براب ــوان یکــی از وظــایف دولته ــه عن منشــور ب
 منشـور تقویـت   76این گزاره با توجه به مفاد مـاده  ( استفاده شده است غیرخودمختار 

کـه متفـاوت از   ( گردد که در بند ب این ماده یکی از اهداف اساسی نظام قیمومـت   می
توسـعه تـدریجی سـرزمینهاي تحـت     ....« ) باشد  می سرزمینهاي مستعمره رنظام حاکم ب

ن از این دارد کـه  نام برده شده است که نشا» ...قیمومت به سوي خودگردانی و استقالل
  . باشد می خودگردانی متفاوت از استقالل

حق مردم سـاکن در دول حـاکم بـه انتخـاب آزادانـه حاکمـان خـود از طریـق         : ج 
حق تعیین سرنوشت این مردمان نیـز تنهـا بـه     .انتخابات دوره اي، دموکراتیک و آزادانه

  .است» خودگردانی« معناي 
لت که به یک یا دو کشور حاکم کنـونی تعلـق   حق پیوستن و الحاق دو یا چند م: د 

ن رو غیـر قابـل قبـول    این حـق از آ . مجزا را تشکیل دهند دارند که بدین ترتیب دولتی
  .است که تجزیه طلبی مورد پذیرش نیست

بنابراین حق تعیین سرنوشت تنها به معناي آن خواهد بود کـه دولتهـا تـا آنجـا کـه      
  . 6آنها قرار دارند خودگردانی اعطاء نمایندممکن است به جوامعی که تحت صالحیت 

ویژگی دوم حق تعیین سرنوشت آن است که از این مفهوم تنها بـه عنـوان یکـی از    
اهداف سازمان نام برده شده است و راهکار مشخصی براي تحقـق آن مشـخص نشـده    

 .است

مفهوم حق تعیین سرنوشـت ریشـه در حقـوق برابـر مردمـان و آنگونـه کـه هیـات         
لذا تنها وسیله اي بـراي توسـعه   . گوید ریشه در برابري نژادها دارد می گی فیلیپیننمایند

  

  

∗ Self-government 
6 -Ibid, p.42 
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 .همین امر حکایت از قدرت محدود این اصل دارد. روابط دوستانه میان ملتهاست

نـام بـرده    نظر به اینکه اصل تعیین سرنوشت تنها به عنوان یکی از اهـداف سـازمان  
متحد نه حق تعیین سرنوشت را تعریف کـرده  شده است و با توجه به آنکه منشور ملل 
حق تعیین « و » حق تعیین سرنوشت خارجی « است و نه به صورت دقیق تمایزي میان 

قائل شده است، لذا منشور تعهدات حقوقی مستقیم و فـوري بـراي   » سرنوشت داخلی 
 .دول عضو در این رابطه ایجاد نکرده است

یک معاهده چند جانبه، اولین سند الزام اور  با این وجود، منشور ملل متحد به عنوان
برد و بدین ترتیـب در ایـن واقعیـت     می ی است که از حق تعیین سرنوشت نامالملل بین

تردیدي نیست که باید درج این اصل در منشور را نقطه عطفی در این خصـوص تلقـی   
  .7ستنوشت به حقوق موضوعه دانرا نقطه اغاز ورود حق تعیین سر 1945نمود و سال 

  حق تعیین سرنوشت خارجی: گفتار اول 
به سویی کشیده شد که هدف تدوین کننـدگان   1945روند وقایع در سالهاي بعد از 

منشور و معناي مورد نظر انان از این اصل به تدریج تغییر یافت و معنایی از ان استنباط 
ع عمـومی  گردید که مورد نظر بنیانگذاران منشـور نبـود و در ایـن ارتبـاط نقـش مجمـ      

  .سازمان ملل متحد بسیار مهم و تاثیرگذار بوده است
الزم به ذکر است که در منشور ملل متحد سه فصل بـه موضـوع سـرزمینهاي فاقـد     

در واقع، منشور، سرزمینهاي فاقد حاکمیت را به دو دسـته  . حاکمیت اختصاص داده شد
  

  

  :دارد منشور ملل متحد در بیان مقاصد ملل متحد از جمله چنین اشعار می 1ماده  2بند  -6
ي روابط دوستانه در بین ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق و حق تعیین سرنوشت  توسعه "

  "راي تحکیم صلح جهانیمردم و انجام سایر اقدامات مقتضی ب
  :پردازد به تکرار این اصل می 55همچنین منشور در ماده 

المللی بر  آمیز و دوستانه بین با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه براي تأمین روابط مسالمت "
ها، سازمان ملل متحد امور زیر را  اساس احترام به اصل تساوي حقوق و حق تعیین سرنوشت خلق

  ".یق خواهد کردتشو
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  :تقسیم کرده و براي هر کدام ترتیبات خاصی را مقرر نموده است 
  سرزمینهاي تحت قیمومت : الف 
  سرزمینهاي غیر خودمختار: ب 

شـرایط اداره ایـن   . سرزمینهاي تحت قیمومت داراي سازوکار نظارتی خاص هستند
منشور  87مطابق قرارداد قیمومت خواهد بود و شوراي قیمومت براساس ماده  سرزمینها

اي غیرخودمختـار فاقـد   امـا سـرزمینه  . اقدامات نظارتی خاص خود را انجام خواهد داد
نظام نظارتی خاصی هستند و ملل متحد نظارت بـر اداره ایـن سـرزمینها را بـه شـوراي      

و  هدر این قسمت هر دو نوع سرزمینهاي فوق الذکر مورد مطالعـ . قیمومت نسپرده است
گیرد و سپس اقداماتی را که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جهت  می بررسی قرار

نظارتی بر اداره این سرزمینها و توسعه حق تعیین سرنوشت نسـبت بـه    توسعه مکانیسم
  .آنها انجام داده است را مطالعه خواهیم کرد

 سرزمینهاي تحت قیمومت -1

در کنفرانس مسکو رهبران متفقین توافق نمودنـد کـه سـرزمینهاي مسـتعره دشـمن      
ق شـد کـه نظـام    تحت کنترل ملل متحد قرار داده شـود و در کنفـرانس یالتـا نیـز توافـ     

منشـور   77در مـاده  قیمومت در مورد سرزمینهایی اعمال شود که فهرست آنهـا متعاقبـاً   
  :ددرج گردی

شود که در ردیفهـاي ذیـل قـرار دارنـد و      نظام قیمومت شامل سرزمینهایی می -1« 
 : ممکن است به موجب قراردادهاي قیمومت تحت این نظام درآیند

  . وصایت هستند سرزمینهایی که اکنون تحت -الف
سرزمینهایی که ممکن است در نتیجه جنگ جهـانی دوم از کشـورهاي دشـمن     -ب

  . مجزا گردد
سرزمینهایی که به میل و اراده کشورهاي مسئول اداره آنها تحت این نظام قـرار   :ج 

  .داده شود
به موجب یک موافقتنامه بعدي تعیین خواهد شد که چـه سـرزمینهایی از ردیفهـاي    



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  198

  .».کر با چه شرایطی تحت نظام قیمومت در خواهد آمدالذ سابق
شرایط اداره سرزمین تحت قیمومت و تعیین مقام اداره کننده سرزمین مورد نظر بـر  

 منشـور، مقـام اداره کننـده    81گردید و به موجب ماده  می اساس قرارداد قیمومت تعیین
وجود انکه منشور ملل با  .توانست یک یا چند دولت یا خود سازمان ملل متحد باشد می

مقرر نموده بود که سرزمینهایی که تحت وصایت جامعه ملل  77متحد در بند الف ماده 
قرار داشتند در نظام قیمومت ملل متحد قرار گیرند چه آنکه حیات کمیسـیون وصـایت   
جامه ملل به تبع خود سازمان از میان رفته بود اما اجراي عملی نظارت مستلزم آن بـود  

ی دادگسـتري در قضـیه   المللـ  بینداد قیمومت منعقد شود اما همانگونه که دیوان که قرار
  . 8نامی بیا خاطرنشان نموده است انعقاد این قرارداد اختیاري بود

مجمع عمومی، دولتهاي استرالیا، بلژیک، بریتانیـا و نیوزیلنـد اعـالم     در اجالس اول
حت نظـارت شـوراي قیمومـت    نمودند که موافقند سرزمینهاي تحت قیمومت خود را ت

و پـس از آنکـه مجمـع     1946دسـامبر   13ل متحـد از  لـ سیستم قیمومت م .9قرار دهند
  :ي ذیل را تایید نمود، آغاز به کار کرد ها عمومی موافقتنامه

  
  دولت اداره کننده  سرزمین تحت قیمومت

  )اداره کننده عملی ( بریتانیا،نیوزیلند و استرالیا   گینه نو
  بلژیک  ونديبر - رواندا

  بریتانیا و فرانسه  توگولند
  بریتانیا و فرانسه  کامرون

  )اداره کننده عملی ( بریتانیا،استرالیا و نیوزیلند   سامواي غربی
  بریتانیا  تانگانیکا

  
  :منعقد شد  ها بعدها نیز این موافقتنامه

  

  

8 -ICJ, Report ( 1950).p.140 
9 - Umozurike Oji Umozurike, Self-Determination In International Law,  
The Shoe String Press, 1972, p.102 
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  دولت اداره کننده  سرزمین تحت قیمومت
  )اداره کننده عملی ( لند بریتانیا،استرالیا و نیوزی  نائورو

  ایاالت متحده آمریکا  جزایر استراتژیک مارشال، کارولین و مارین
  ایاالت متحده آمریکا  ∗جزایر میکرونزي

  بریتانیا و فرانسه  لیبی
  ایتالیا   سومالی لند

 
منشور ذکـر شـده اسـت کـه در ارتبـاط بـا        75اهداف اصلی نظام قیمومت در ماده 

دارد  می این ماده اشاره داشت که چنین مقرر ) ب( توان به بند  یم موضوع مقاله حاضر
:  

اجتمــاعی و آموزشــی ســکنه  –اقتصــادي  –کمــک بــه پیشــرفت سیاســی  –ب « 
سرزمینهاي تحت قیمومت و پیشبرد تدریجی آنـان بسـوي حکومـت خودمختـاري یـا      

آن و استقالل بر حسب اقتضاء با توجه به اوضاع و احوال خاص هـر سـرزمین، مـردم    
تمایالت مردم مزبور که به نحو آزادانه ابراز شده باشد و برطبق مقرراتی که ممکن است 

  »بینی شده باشد؛ در هر قرارداد قیمومت پیش
در راستاي تحقق اهداف مندرج در مـاده فـوق الـذکر، اختیـارات و وظـایفی بـراي       

ور از آن نـام  منشـ  88و  87مجمع عمومی و شوراي قیمومت قرار داده شد که در مـواد  
  :شود  می برده

مجمع عمومی و تحت نظر آن شوراي قیمومـت در انجـام وظـایف خـود      -87ماده 
  

  

علیه الحاق به فدارسیون جزایر میکرونزي راي دادند  1979الزم به ذکر است که مردم پاالئو در سال  ∗
تحت موافقتنامه ( پاالئو به عنوان یک کشور مستقل  1994بعدها در سال . ن را رد نمودندو پیوستن به آ

بر اساس این موافقتنامه، دولت پاالئو فاقد نیروي . به استقالل رسید) الحاق آزاد با ایاالت متحده آمریکا 
پاالئو مستقل نظامی مستقل است و دفاع از این کشور بر عهده آمریکاست اما در سایر موارد کشور 

نفر جمعیت  21000ایالت و  16پاالئو . به عضویت ملل متحد پذیرفته شد 1994دسامبر  15است و در 
یادگار قیمومت دوران جامعه ملل که به عنوان سرزمین . در یکی از ایالتها ژاپنی زبان رسمی است. دارد

  .تحت نظام قیمومت جامعه قرار داشت 3درجه 
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 : توانند می

  . دارد مورد بررسی قرار دهند مقام اداره کننده تسلیم میکه را  یهای  گزارش -الف
  . شکایات را قبول و آنها را با مشورت مقام اداره کننده رسیدگی نمایند -ب
تیبی دهند که از سرزمینهاي تحت قیمومت در اوقاتی که مورد موافقـت مقـام   تر -ج

  . اداره کننده مربوطه است متناوباً بازدید به عمل آید
  .شرایط قرارداد قیمومت انجام دهند قباین اقدامات و اقدامات دیگر را بر ط -د

 ∗ایتالزم به ذکر است که شوراي قیمومت ملل متحد برخالف کمیسیون دایمی وص
از ساکنان سرزمینهاي تحت قیمومت، عالوه بر شکایات کتبی،  )مربوط به جامعه ملل ( 

  .پذیرد می شکایاتی را نیز که شفاهی باشد
 همچنین شوراي قیمومت با موافقت دولت اداره کننده اقدام بـه بازدیـدهاي ادواري  

 ون دایمـی وصـایت  و از این رو بهتر از کمیسـی ) معموالً هر سه سال یک بار ( نمود  می
توانست از اوضاع و احوال واقعی ساکنان سرزمینهاي تحت قیمومت اطـالع حاصـل    می
  .کند

تفاوت دیگر دو نهاد ملل متحد و جامعه ملل آن بود که شوراي قیمومت مرکـب از  
 در حالی کـه کمیسـیون دایمـی وصـایت از اشخاصـی تشـکیل       10نمایندگان دولتها بود

  

  

∗ Permanent Mandates Commission 
  :منشور ترکیب شوراي قیمومت از قرار ذیل بود  86به موجب ماده  - 10
 . شوراي قیمومت مرکز از اعضاي ملل متحد به شرح ذیل خواهد بود - 1-86ماده « 

  . اعضاء اداره کننده سرزمینهاي تحت قیمومت-الف
دار  حت قیمومتی را عهدهذکر شده و اداره سرزمین ت 23آن عده از اعضایی که نامشان در ماده  -ب

  نیستند؛ و 
شوند به  اعضاء دیگري که به تعداد الزم از طرف مجمع عمومی براي یک دوره سه ساله انتخاب می -ج

تعدادي که الزم است براي اینکه مجموع عده اعضاي شوراي قیمومت بطور تساوي بین اعضاء اداره 
  . رددکننده سرزمینهاي تحت قیمومت و سایر اعضاء تقسیم گ

هر یک از اعضاي شوراي قیمومت شخص واجد صالحیت خاصی را به سمت نماینده خود در  -2
  .»نماید شوراي قیمومت تعیین می
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  .11رزمینهاي مستعمره بودشد که کارشناس مسائل س می
 –اقتصـادي   -اي دربـاره پیشـرفت سیاسـی    نامـه  شوراي قیمومت پرسـش  -88ماده 

اجتماعی و آموزشی سکنه هر سرزمین تحت قیمومت تهیـه خواهـد کـرد و مقـام اداره     
کننــده هــر ســرزمین تحــت قیمومــت در حیطــه صــالحیت مجمــع عمــومی براســاس 

  . ه به مجمع عمومی تقدیم خواهد کرداي از نوع مذکور گزارش ساالن پرسشنامه
 مجمع عمومی همواره بر لزوم حفظ هویت متمایز سرزمینهاي تحت قیمومت تاکیـد 

بر لزوم نظارت شـوراي قیمومـت در ایـن خصـوص      224مجمع در قطعنامه . ورزید می
ی المللـ  بـین بایسـت از دیـوان    مـی  اگـر الزم دیـد   اعالم داشت که شورا اصرار ورزید و

تقاضاي صدور راي مشورتی بنماید و خواهان ارائـه اطالعـات مضـاعف از    دادگستري 
  .12نیز تکرار شد 563و  326ي ها این موضوع در قطعنامه. سوي دول اداره کننده شود

الزم به ذکر اسـت کـه مجمـع عمـومی در عمـل رویـه اي را اتخـاذ نمـود کـه بـا           
اوج این رویکرد .نمودسرزمینهاي غیر خودمختار و تحت قیمومت به یک شیوه برخورد 

شود که به موجـب   می دیده 1960جدید ملل متحد در قطعنامه اعطاي استقالل مصوب 
  .13آن، هیچ تمایزي میان این دو نوع سرزمینها برقرار نگردید

. در حال حاضر تمامی سرزمینهاي تحت قیمومت به تدریج به اسـتقالل رسـیده انـد   
بـه  ( ه عنوان آخرین سـرزمین تحـت قیمومـت    الزم به ذکر است که با استقالل پاالئو ب

از  1994 مـی  25فعالیتهاي شوراي قیمومت به موجب قطعنامـه  )  1994تاریخ اول اکتبر 
تاریخ اول نوامبر همان سال به تعلیق در آمد و آیین نامه شورا اصالح گردید و برگزاري 

ضرورت و به  اجالس ساالنه منتفی گردید و مقرر شد از این پس شورا تنها در صورت
درخواست رییس یا اعضاي شورا و یا تقاضاي اکثریت اعضاي مجمع عمومی و شوراي 

قابل توجه است کـه در گـزارش تجدیـد    . امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه دهد
ساختار سازمان ملل متحد، کوفی عنان دبیرکل سابق ملل متحـد خواهـان حـذف کامـل     

  

  

11 - Umozurike, op.cit, p.101 
12 -Ibid, p.104 
13 - Ibid, p.105 
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  .بود شوراي قیمومت شده

  اي غیر خودمختارسرزمینه -2
همانگونه که گفته شد در منشور ملـل متحـد جهـت نظـارت بـر سـرزمینهاي غیـر        

همچنـین سـرزمینهایی نیـز کـه غیـر      . خودمختار، نهاد خاصی پـیش بینـی نشـده اسـت    
منشور تنهـا تعهـداتی را بـراي دول    . شوند نیز مشخص نشده است می خودگردان تلقی

به شـرح   73ودگردانی کامل نرسیده اند در ماده مسوول اداره سرزمینهایی که هنوز به خ
  : ل پیش بینی کرده بودذی

اعضاي ملل متحد که مسئولیت اداره سرزمینهایی را که مـردم آن هنـوز بـه درجـه     « 
دارند یا بعهده میگیرند اصل اولویـت    اند بر عهده کامل حکومت خودمختاري نایل نشده

شناسـند و تعهـد پیشـبرد رفـاه سـکنه آیـن        منافع سکنه این سرزمینها را به رسمیت می
المللـی بـه    سرزمینها را به منتها درجه و در حدود اصول مربوط به صـلح و امنیـت بـین   

شرح مقرر در این منشور به عنوان یک ماموریت مقدس قبول نموده و براي این منظـور  
 : شوند که متقبل می

اجتمـاعی و   –تصـادي  اق –با توجه به فرهنگ سکنه مربوطه پیشرفت سیاسی  -الف
رفتارشان با سکنه مزبور عادالنه بوده و از آنـان در مقابـل   . آموزشی آنان را تامین نمایند

  اجحافات حمایت نمایند؛ 
سیاسی سـکنه را رعایـت نماینـد و برطبـق      لآما –را توسعه دهند  گردانیخود -ب

فتشان آنان را اوضاع و احوال خاص هر سرزمین و مردم آن و بنابر مدارج مختلف پیشر
  در توسعه تدریجی موسسات سیاسی آزاد یاري کنند؛ 

  المللی بکوشند؛  در تحکیم صلح و امنیت بین -ج
اي را ترویج نمایند و به منظـور آنکـه عمـالً بـه مقاصـد       اقدامات سازنده توسعه -د

اقتصادي و علمی مذکور در ایـن مـاده نائـل شـوند پژوهشـهاي علمـی را        –اجتماعی 
المللی تخصصـی   ایند و با یکدیگر در مواقع و موارد مقتضی با سازمانهاي بینتشویق نم

  همکاري کنند؛ 
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جز در مواردیکه مقتضیات امنیت و مالحظات ناشی از قـوانین اساسـی ایجـاب     -ه
 –نماید آمار و سایر اطالعاتی را که داراي جنبـه فنـی و مربـوط بـه شـرایط اقتصـادي       

است که هر یک مسئول آن هستند غیر از سـرزمینهاي  اجتماعی و آموزشی سرزمینهایی 
  .»جهت اطالع مرتباً براي دبیر کل ملل متحد بفرستند 13و  12مشمول مقررات فصول 

رسد که تـدوین کننـدگان    می دهد، به نظر می همانگونه که منطوق ماده مذکور نشان
اجتمـاعی و   – و مربوط به شرایط اقتصـادي  منشور تنها در مسائلی که داراي جنبه فنی

ارائـه   باشد باید به دبیرکل ملل متحـد گـزارش   می تحت اداره شان آموزشی سرزمینهاي
دهند آن هم اگر تسلیم گزارش مربوط، منافی حفظ مسائل امنیتی نبوده و مقررات قانون 

  .اساسی دول استعمارگر هم چنین اجازه اي را بدهد
ار، مجمع عمـومی بـا تصـویب    با این وجود، در نتیجه ي تالش دول مخالف استعم

، اعالم نمود کـه ارائـه اختیـاري اطالعـات سیاسـی      1947نوامبر  3مورخ  144قطعنامه 
بلـوك کشـورهاي کمونیسـتی     1948در سـال  . باشـد  مـی  منشور 73منطبق با روح ماده 

تالش نمودند که ارائه اطالعات سیاسی را با این استدالل کـه عـدم تسـلیم ایـن گونـه      
عقب ماندگی اقتصادي سرزمینهاي غیرخودمختار خواهد شد، الزامـی  گزارشات موجب 

اما دول استعمارگر این نوع تفسیر را تخطـی صـریح از مقـررات منشـور تلقـی      . نمایند
همچنین دول استعمارگر مخـالف ارائـه اطالعـات در مـورد     . نمودند و آن را رد کردند

ت از گروههاي محلی مشارکت جمعیت بومی محلی در حکومت داخلی، دریافت شکای
و افراد و همچنین حق سازمان ملل متحد به ارسال ناظر بـه سـرزمینهاي غیرخودمختـار    

سـاالنه بـا    1947اما علی رغم مخالف دول استعمارگر، مجمـع عمـومی از سـال    . بودند
 1954ي خواهان ارائه اختیاري اطالعات سیاسی شد تا آنکه در سال ها تصویب قطعنامه
عـالوه بـر بهبـود شـرایط اقتصـادي،      «  73د که اصول و اهـداف مـاده   مجمع اعالم نمو

مچنـین در  ه. »14شـود  می اجتماعی و آموزشی مردم مربوط، شرایط سیاسی را نیز شامل
» ي سیاسـی و کـارکردي   هـا  ارتباط ناگسستنی توسـعه در زمینـه  « مجمع بر  1959سال 

  

  

14 -Res.848 ( IX ) 
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ا مجمـع عمـومی در سـال    نهایت. 15تاکید نمود و ارائه گزارش سیاسی را مطلوب دانست
نه تنها براي ارزیابی « اعالم نمود شناخت کامل از توسعه سیاسی و قانون اساسی  1960

صحیح توسعه سرزمینها بـه سـوي اسـتقالل الزم اسـت بلکـه جهـت تـامین پیشـرفت         
و از قدرتهاي اسـتعماري درخواسـت   » اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز ضرورت دارد

 »کمیتـه اطالعـات سـرزمینهاي غیـر خودمختـار     « به  1961ال و در س 16همکاري نمود
  . 17اختیار داده شد که اطالعات سیاسی و مربوط به قانون اساسی را بررسی نماید

الزم به ذکر است بعد از آنکه برخی دولتهاي استعمارگر تصمیم گرفتند بـه صـورت   
کردنـد   مـی  خود ذکر یکجانبه از ارائه اطالعات در مورد سرزمینهایی که قبال در گزارش

، مجمع به ابتکار دولت هنـد قطعنامـه اي تصـویب    18به مجمع عمومی خودداري نمایند
نمود و مدعی شد که حق دارد از تغییر در موقعیت قانون اساسی سرزمینها مطلع شود و 

امـا  )  222قطعنامه شـماره  ( بررسی نماید که چرا دیگر الزم نیست گزارشی ارائه شود 
با این وجود، مجمع عمومی با تصـویب  . ر با این قطعنامه مخالفت کردنددول استعمارگ

منشـور   73اعالم نمود که تعیـین سـرزمینهایی کـه بایـد در حـدود مـاده        334قطعنامه 
اطالعاتی در مورد آنها ارائه شود با مجمع عمومی است و براي بررسی عواملی کـه بـر   

(  .نامیـد، کمیتـه اي را برپـا نمـود     اساس آن یک سرزمین را باید غیر خودمختار تلقـی 
مجمع عمومی قطع ارائه گزارش از سوي هلند در  1950در سال ).  334قطعنامه شماره 

مورد اندونزي را تایید نمود چون به آن کشور استقالل اعطاء شده بود اما در مورد قطع 
 .19اشتگزارش آمریکا در مورد پورتوریکو و هلند در مورد سورینام مشکالتی وجود د

در بررسـی  )  1954نـوامبر   22مـورخ  (  849همچنین مجمع عمومی با صدور قطعنامه 

  

  

15 - Res.1468 ( XIV ) 
16 - Res.1535 ( XV ) 
17 - Res.1700 ( XVI ) 

در مورد پاناما ، فرانسه در مورد تمام سرزمینها جز نیو هبرید بر این اساس که در  آمریکا - 18
چهارچوب کشور فرانسه از خودمختاري برخوردارند، بریتانیا در مورد جزایر مالت و پیت کارینا بر 

  .اساس آنکه از خودگردانی پیشرفته اي برخوردار هستند
19 - Umozurike, op.cit, p.67 
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تایید قطع ارائه گزارش در مورد گرین لند، ادعا نمود که با موافقت دولـت اداره کننـده   
مجمع قانع شود که در عمل حق تعیـین   هیاتی را به ان سرزمین گسیل خواهد داشت تا

  .سرنوشت تامین شده است
فهرست عواملی را مشخص نمود که باید در تعیـین   742ع عمومی در قطعنامه مجم

این قطعنامـه پـذیرفت   . مناسب بودن قطع گزارش در هر قضیه، مورد استفاده قرار گیرد
که شکل اولیه ي خودگردانی، حصول استقالل است اما در عین حال بر ایـن نکتـه نیـز    

ق اتحاد با دولـت دیگـر بـه دسـت آورد     انگشت تاکید نهاد که هدف مذکور نیز از طری
این عوامـل بـه   . مشروط بر آنکه آزادي اراده وجود داشته و بر مبناي برابري کامل باشد

  :سه دسته تقسیم شدند 
یعنی آن سرزمین در عرصـه  . عوامل دسته اول بر حصول استقالل تاکید دارند: الف 

برخوردار بوده و قابلیت عضـویت  ی الملل بینی باید از حاکمیت کامل داخلی و الملل بین
  .در ملل متحد را داشته باشد

بخش دوم دربردارنده عواملی است که نشانگر حصول دیگر انواع خـودگردانی  : ب 
  .است

بخش سوم حاوي عواملی است که الحاق آزاد سرزمین مسـتعمره را بـا دولـت    : ج 
  .20دهد می استعمارگر و یا دولتی دیگر را نشان

، کشورهاي پرتقـال و اسـپانیا بـه سـازمان ملـل      1955ت که در سال الزم به ذکر اس
متحد ملحق شدند و ادعا کردند که مستعمرات آنها در حقیقت سـرزمینهاي بـه مفهـوم    

منشور نیست بلکه بر اساس قانون اساسی این کشورها، آن سرزمینها  73مندرج در ماده 
ما مجمع عمـومی بـه شـدت در    ا. بخش اساسی و تفکیک ناپذیر اسپانیا وپرتقال هستند

سرزمینهاي تحـت سـلطه اسـتعماري    « برابر این ادعا واکنش نشان داد و اعالم نمود که 
و مجمع عمومی بـه موجـب   » بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد

اعـالم نمودنـد کـه     1961ژوئـن   9و شوراي امنیت طی قطعنامه مـورخ   1542قطعنامه 

  

  

20 - Umozurike, op.cit, p.67-68 
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منشـور و بیانیـه اعطـاي اسـتقالل، سـرزمینی غیـر        73ندرج در مـاده  انگوال به مفهوم م
  .21خودمختار است

جهت رفع اختالفات در این خصوص، مجمع عمومی کمیته شش نفـره بـا ترکیـب    
برابر دول استعمارگر و غیر استعمارگر را تشکیل داد تا اصولی را احصاء نماید تا اعضاء 

را  73ئه اطالعات خواسته شده بـر اسـاس مـاده    را راهنمایی کند که آیا تعهدي براي ارا
  :در این ارتباط اصولی دوازده گانه به شرح ذیل به تصویب رسید. 22دارند یا خیر؟

منشوردر خصوص سرزمینهاي مستعمره، تعهدي  73ماده ) ه ( بر اساس بند  .1
 .به ارائه گزارش وجود دارد

آید تعهد به ارائه  نائل» به درجه کامل خودگردانی « سرزمینی  به محض انکه .2
 .گزارش پایان یابد

 .ی استالملل بینانجام تعهد مذکور موجد مسوولیت  .3

تعهد به ارائه گـزارش در مـورد سـرزمینهایی وجـود دارد کـه از نقطـه نظـر         .4
 .جغرافیایی و قومی و فرهنگی، مجزا و متمایز از دولت اداره کننده هستند

قضـایی، اقتصـادي یـا     عناصر دیگري از جملـه مالحظـات اداري، سیاسـی،    .5
 ...................توان در نظر گرفت  می تاریخی را

الحاق آزاد بـه  : استقالل ب : تواند از طریق الف  می درجه کامل خودگردانی .6
 .23ادغام در یک کشور مستقل تحصیل گردد: کشور دیگر و ج

و  الحاق آزاد باید از طریق ابزارهاي دموکراتیک به صورت آزادانه بیان شـود  .7
خودمختاري سرزمین الحـاق  .ازادي تغییر این وضعیت نیز باید حفظ گردد

 .24شده در قانون اساسی داخلی اش باید حفظ شود

  

  

21 -Ibid, p.85 
22 - GA Resolution 1467 ( XIV) 12 December 1959 

ممکن است برخی سرزمینهاي کوچک مسـتعمره نفعـی در تحصـیل اسـتقالل نداشـته       در مواردي - 23
ز با تصمیم گرفتند که به کشور نیوزیلند ملحق شوند و مجمع عمومی نی Cook Islandsباشند مثالً مردم 
اعالم نمود که با الحاق مزبور، مـردم جزایـر مـذکور بـه      1965دسامبر  16مورخ  2064صدور قطعنامه 

  .خودگردانی کامل داخلی دست یافته اند
. گـردد  در مواردي بیان ازادانه اراده مردم ممکن است در تعارض با رفع استعمار از سرزمینی تلقی - 24



 207  سرنوشت یینو توسعه حق تع یندر تدو ینقش مجمع عموم

 .انجام شود) هر دو سرزمین ( ادغام باید بر مبناي برابري کامل بین مردمان  .8

ادغام باید نتیجه بیان آزادانه آمال مـردم در یـک انتخابـات آزاد سراسـري از      .9
دمی باشد که به درجه کافی توسعه اي رسیده باشند کـه قـادر بـه    سوي مر

 .انتخاب مسووالنه باشند

 انتقال اطالعات به رعایت مالحظات قانون اساسی و الزامات امنیتی محدود .10
شـود و   مـی  شود اما این محدودیت به میزان اطالعات ارائه شده مربوط می

 .سازد نمی دهم معافدولت عضو را از انجام تعهداتش بر اساس فصل یاز

  

  

مالوینـاس اشـاره   /و جزایر فالکلند)  Gibraltar( مینهاي گیبرالتار توان به وضعیت سرز می در این ارتباط
. گیبرالتار سرزمینی مستعمره است که در خصوص آن میان انگلیس و اسپانیا اختالف وجـود دارد . نمود

به بریتانیا واگذار نمود بـه شـرط آنکـه اگـر      1713اسپانیا این سرزمین را طی معاهده اوترخت در سال 
مجمـع   2231در قطعنامـه  . هد آن را واگذار کند یا بفروشد، اسپانیا داراي حق تقـدم اسـت  بریتانیا بخوا

عمومی از طرفین خواسته شد با مذاکره به رفع استعمار از این سـرزمین تحقـق بخشـند و از دو کشـور     
واژه امـا در تفسـیر ایـن    . »در این میان، منافع مردم سرزمین مورد بحث را لحاظ نمایند« خواسته شد تا 

کند کـه بایـد    می انگلیس توجه به منافع مردم مذکور را چنین تفسیر. میان دو کشور اختالف وجود دارد
گوید که باید منـافع و نـه الزامـا     می به ساکنان جزیره اجازه داد تا خواست خود را بیان نمایند اما اسپانیا

نفـره   24گزار نماید امـا کمیتـه   انگلیس تصمیم گرفت تا رفراندومی بر. خواست مردم جزیه لحاظ شود
و  1967با ایـن وجـود دو رفرانـدوم در سـالهاي     . تلقی نمود 2231برگزاري رفراندوم را مغایر قطعنامه 

برگزار گردیده است در رفراندوم اول ساکنان جزیره با راي قریب به اجماع به گزینـه الحـاق بـه     2002
را تـرجیح  ) اره تحـت نظـارت و اسـتعمار انگلـیس     اد( اسپانیا راي منفی دادند و حفظ وضعیت کنونی 

. در رفراندوم دوم نیز به گزینه اداره مشترك جزیره توسط انگلـیس و اسـپانیا راي منفـی داده شـد    .دادند
اسـپانیا مـدعی اسـت کـه     . مشروعیت برگزاري هر دو رفراندوم از سوي مجمع عمومی رد شـده اسـت  

پانیاست و بر لزوم اعاده حاکمیت آن کشور بـه اسـتناد   اعمال صالحیت انگلیس مغایر تمامیت ارضی اس
انگلیس نیز مدعی است طبق معاهده . ورزد می تاکید 2231ي مجمع عمومی از جمله قطعنامه ها قطعنامه

شـود چـون    مـی  گفته. اوترخت ساکنان جزیره تنها از میان الحاق به انگلیس یا اسپانیا حق انتخاب دارند
انگلیس به جزیره آورده شده اند لذا ساکنان مذکور منتفعان استعمار هسـتند   ساکنان جزیره بعدا از سوي

مالویناس میان انگلیس و آرژانتین وجـود  /همین اختالف در خصوص جزایر فالکلند. نه قربانیان استعمار
  .به جنگی کوتاه مدت میان طرفین منجر شد 1982دارد که حتی در سال 
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شود که از رابطـه   می مالحظات قانون اساسی به آن نوع مالحظاتی محدود .11
 .شود می ي با دولت اداره کننده ناشی

توانـد   مـی  تنها در مـوارد اسـتثنایی اطالعـات    73ماده ) ه ( به موجب بند  .12
  .25داراي جنبه امنیتی باشد

  
غیـر خـودگردان را داراي   بدین ترتیب این قطعنامه به صورت صـریح سـرزمینهاي   

کند که سرزمین مستعمره را  می داند و دول استعمارگر را قانونا منع می یالملل بینماهیتی 
در نتیجه فشارها بر دول اسـتعمارگر بـراي اعطـاي    . بخشی از سرزمین خود تلقی نماید

ء ي اعطـا  اعالمیـه  " ي قطعنامه توان در تصویب می استقالل فزونی گرفت که اوج آن را
پیشنهاد اولیه طرح این قطعنامه از . 26مشاهده نمود "استقالل به کشورها و ملل مستعمره

در صحن  1960سپتامبر  23در ) خروشچف ( سوي رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروي 
» آزاد سازي کامل و نهایی مردم از قید اسـتعمار  « مجمع عمومی مطرح گردید و هدف 

فریقایی قطعنامه اي را آماده نمودند و با ایـن گالیـه   آ -دولت آسیایی 43. عنوان گردید
. که روند استمارزدایی کند است از مجمع عمومی خواهان تصویب این قطعنامـه شـدند  

در حقیقت قطعنامه مذکور بازتـاب مصـوبات کشـورهاي عـدم تعهـد در کنفرانسـهاي       
از سـوي  باندونگ،آکرا،مونرویا و آدیـس ابابـا بـود و پـس از مبادلـه اتهامـات سـخت        

 89بـا   1960ر دسـامب  14در تاریخ قطعنامه کشورهاي غربی و کمونیستی علیه یکدیگر، 
« در این قطعنامه بر . 27راي ممتنع و بدون راي مخالف به تصویب رسید 9راي موافق ، 

» ضرورت خاتمه فوري و بدون قید و شرط استعمارگرایی در تمام اشکال و وجـوه آن  
ر تسریع روند اسـتعمار  بند صادر شد و نقش به سزایی د 7در  اعالمیهاین  .تاکید گردید
توان به عنوان مهمترین نکاتی نام برد که در این قطعنامـه   می از موارد ذیل. زدایی داشت

  

  

25 - GA Resolution 1541 ( xv) 14 December 1960 
26 - GA Resolution 1514 ( xv) 14 December 1960 

 استرالیا، بلژیک، جمهوري دومینیک، بریتانیا، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، آفریقـاي جنـوبی و   کشورهاي - 27
  .ایاالت متحده آمریکا به این قطعنامه راي منفی دادند
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باید آنها را اقداماتی نوآورانه از سوي مجمع عمومی در توسعه حـق تعیـین سرنوشـت    
  :مندرج در منشور تلقی نمود 

اري از مردم و سلطه خارجی؛ انکار حقوق بنیادین بشر و استعمار و بهره برد .1
باشد و مـانعی در تـرویج صـلح و همکـاري جهـانی       می منشور ملل متحد

  .است
تواننـد   ي مردمان حق تعیین سرنوشت دارند و به موجب ایـن حـق مـی    همه .2

ي اقتصادي ،  کنند و آزادانه به توسعه آزادانه موقعیت سیاسی خود را تعیین 
 .و فرهنگی خود بپردازنداجتماعی 

عدم توسعه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی یا آموزشی هرگـز نبایـد بـه عنـوان      .3
 .بهانه اي در تاخیر انداختن استقالل به کار آید

هر نوع اقدام مسلحانه یا اقدامات سرکوبگرانه از هر نوع علیـه مـردم تحـت     .4
تـا بـه    سلطه باید خاتمه یابد به نحوي که مردم تحت سـلطه قـادر باشـند   

صورت ازادانه و مسالمت آمیز، حقشان را در تحصیل کامل استقالل اعمال 
 .نمایند و به تمامیت سرزمین ملی آنها باید احترام نهاده شود

در ســرزمینهاي تحــت قیمومــت و غیــر خودمختــار و یــا در تمــامی دیگــر   .5
سرزمینهایی که هنوز به استقالل نرسیده اند، باید اقداماتی فوري بـه عمـل   
آید تا تمامی اختیارات بدون هیچ گونه شرط یا حق تحفظی بر اساس اراده 
و تمایل آزادانه آن مردمان بدون هر گونه تبعـیض نسـبت بـه نژاد،عقیـده،     
رنگ پوست به مردم آن سرزمینها انتقال یابد با این هدف که آنهـا را قـادر   

 .سازد تا از استقالل و آزادي کامل بهره مند شوند

ش به منظور تخریب کلـی یـا جزیـی وحـدت ملـی و تمامیـت       هر گونه تال .6
 .ارضی هر کشوري با اهداف و اصول منشور ملل متحد مغایر خواهد بود

تمامی دولتها باید با حسن نیت و به صـورتی دقیـق، مقـررات منشـور ملـل       .7
متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر، و اعالمیه حاضر را بـر اسـاس برابـري،    

داخلی تمامی دولتها و احترام به حقوق حاکمه تمامی عدم مداخله در امور 
 .مردمان و تمامیت ارضی آنها رعایت نمایند
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مفاد این قطعنامه آشکارا نشان از عزم راسخ مجمع عمومی در مبارزه بـا اسـتعمار و   
در عـین حـال،   . یاري رسانی به مردم سرزمینهاي مستعمره جهت نیل بـه اسـتقالل دارد  

دید که بر اساس آن، استقالل تنها به واحد مستعمره به صورت یـک  قاعده اي متبلور گر
کلیت واحد تعلق خواهد گرفت و پس از اسـتقالل و یـا همزمـان بـا ادعـاي اسـتقالل،       
گروههاي قومی و اقلیت ساکن در این سرزمینهاي مستعمره و همچنین دیگـر اقلیتهـاي   

در واقع، هر چنـد  . یستندساکن در کشورهاي داراي حاکمیت از حق جدایی برخوردار ن
مرزهــاي اســتعماري در جهــت منــافع اســتعمارگران اروپــایی و بــدون لحــاظ مصــالح 
اقتصادي، سیاسی، قومی و فرهنگی ساکنان مستمرات ترسیم شده بود و مرزهاي مذکور 

)  1960( و تــونس )  1958( در اجـالس کنفرانسـهاي تمـام مــردم آفریقـایی در آکـرا      
ی و پرهیـز از  الملل بینت مالحظاتی همچون حفظ صلح و امنیت محکوم گردید اما رعای

 Uti Posseditis( گشایش اختالفات دنباله دار مرزي باعث گردید تا اصل ثبات مرزهـا  
در نتیجـه، در  . بر حق گروههاي قومی و اقلیـت سـاکن در مسـتعمرات غالـب گـردد     ) 

اي آفریقـایی بـر حفـظ    ، رهبـران کشـوره  ) 1963( اجالس سران آفریقا در آدیس ابابا 
  .28ی موافقت نمودندالملل بینمرزهاي اداري پیشین مستعمرات و تبدیل آن به مرزهاي 

 موضوع دیگر به مساله مرجـع نـاظر بـر ارائـه گزارشـات دول اسـتعمارگر مربـوط       
الزم به ذکر است که در مذاکرات سان فرانسیسکو دولت کوبا پیشنهاد نمود که . شود می

رزمینهاي غیر خودمختار نیز به شـوراي قیمومـت سـپرده شـود امـا      وظیفه نظارت بر س
  .استعمارگران با این پیشنهاد مخالفت کردند

 1946دسـامبر   14مـورخ   66با این وجود، مجمع عمومی با صدور قطعنامه شـماره  
اقدام به تشکیل کمیته ویژه اي مرکب از دولتهاي اداره کننده سرزمینهاي غیر خودمختار 

غیر اداره کننده نمود که به نمایندگی از دبیرکل گزارشات دول اداره کننده  و برخی دول
در . یی در این ارتباط خطاب به دولتهاي مذکور صادر کننـد ها را بررسی نمایند و توصیه

  . جانشین کمیته ویژه شد » ∗کمیته اطالعات سرزمینهاي غیر خودمختار«  1952سال 
  

  

28 - Umozurike, op.cit, p.73 
∗ Committee of Information from Non-Self-Governing Territories 
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بـه تشـکیل    اقـدام  1961نـوامبر   17مورخ  1654مجمع عمومی با تصویب قطعنامه 
در  هـا  کمیته ویژه هفده نفـره اي نمـود کـه وظیفـه اعضـاء دادن پیشـنهادات و توصـیه       

 24بـه   1963ترکیب کمیته در سال . بود 1960خصوص توسعه و اجراي بیانیه استقالل 
. 29ودشـ  مـی  نفر افزایش یافت و از آن سال تاکنون، کمیته مزبور با همین عنوان شناخته

تـا  « خواهان ادامـه کـار کمیتـه     1700مجمع عمومی با تصویب قطعنامه  1961در سال 
زمانی شد که به تشخیص مجمع، اصول مندرج در فصل یازدهم منشور و بیانیه اعطـاي  

  . »30استقالل به سرزمینها و مردم مستعمره به صورت کامل اجرا شده باشد
ر پایتخت کشورهاي آفریقـایی کـه بـه    اجالس ساالنه خود را د 1965کمیته از سال 

نمـود تـا رهبـران جنبشـهاي      می مستعمرات واقع در جنوب آفریقا نزدیک بودند برگزار
آزادیبخش مشکالت کمتري براي حضور در اجالس کمیته داشته باشند و اعضاي کمیته 

  .نیز از نزدیک با مشکالت مستعمرات آشنا شوند
مجمع عمومی ملل متحد، نقطه  1960استقالل همانگونه که گفته شد اعالمیه اعطاي 

عطفی در مبارزه با استعمار بود به نحوي که تاثیرات فزاینده اي بر دیگر مقررات حقوق 
تغییر در این نوع مقررات . از جمله منع توسل به زور داشت ها در دیگر حوزه الملل بین

ستعمار را ناقض اهـداف  نیز خود در نتیجه شناسایی این امر توسط مجمع بود که ادامه ا
، کنفرانس کشـورهاي جنـبش عـدم تعهـد در     1964در سال . دانست می و اصول منشور

قاهره اعالم نمود که توسل به زور مستعمرات جهت اعمال کامل حق تعیین سرنوشـت  
انها و دستیابی به استقالل مشروع خواهد بود اگر قـدرتهاي اسـتعمارگر در برابـر آمـال     

تا  اعضاء را متعهد نمود 1969اتحادیه آفریقا نیز در اجالس . ت نمایندطبیعی آنها مقاوم
زمانی که روند مسالمت آمیز تامین حق تعیین سرنوشت توسط حاکمان آفریقاي جنوبی 

این قطعنامه سال بعد به تایید مجمـع  . مسدود شده است به مبارزان آزادي کمک نمایند

  

  

الزم به ذکر است تعداد اعضاء کمیته ثابت نمانده است و از آن زمان تاکنون تعداد متغیر بوده است  - 29
  .دولت از جمله ایران در این کمیته عضویت دارند 28کماآنکه در حال حاضر 

30 - Umozurike, op.cit, p.65 
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  31عمومی رسید
و چـین نیـز توسـل بـه زور از سـوي جنبشـهاي       دولتهاي اتحاد جمـاهیر شـوروي   

ازادیبخش را تایید نمودند و در هر جا که ممکن بود اقدام به کمـک مـالی بـه جنبشـها     
نیز بحثهـا   1970در کمیته روابط دوستانه جهت تدوین قطعنامه روابط دوستانه . نمودند

هاي و اختالف نظرهاي وسیعی میان دول جهان سوم و کمونیست از یکسـو یـا کشـور   
هـر  . غربی در خصوص مشروعیت توسل به زور جنبشهاي آزادیـبخش وجـود داشـت   

نفره تنهـا در مـورد مبـارزات آزادیـبخش در سـرزمینهاي رودزیـا،        24چند کمیته ویژه 
آفریقاي جنوبی و سرزمینهاي تحت استعمار آفریقا توسل به زور مـردم مسـتعمره علیـه    

ی توسل به زور را به صورت کلـی در تمـام   استعمارگران را تایید نمود اما مجمع عموم
. 32شود مورد تایید قرار داد می مواردي که حق تعیین سرنوشت به صورت قاهرانه انکار

در نتیجه کمک مالی و تسلیحاتی کشورهاي ثالث به مردم مستعمره قانونی تلقی گردیـد  
و منـع   کمک به دولت استعمارگر اقدامی مغایر حق تعیین سرنوشـت  از سوي دیگر اما

تمـامی  « : دارد  مـی  بیانیه منع مداخله در این ارتباط چنـین مقـرر  . 33مداخله شناخته شد
دولتها بایـد در امحـاء کامـل تبعـیض نـژادي و اسـتعمار در تمـام اشـکال و وجـوه آن          

  . »34مشارکت نمایند
سپتامبر  29حتی نکرومه رییس جمهور غنا در پانزدهمین اجالس مجمع عمومی در 

در حال حاضر تملک مستعمرات « : عجیبی را مطرح نمود و اعالم داشت  ادعاي 1960
  .»باشد می کامال مغایر الزامات عضویت در ملل متحد

در واقع، مجمع عمومی نظر به اینکه استعمار را تسلط خارجی توصیف نمـود لـذا    

  

  

31 -Ibid,p.81 
32 -Res.2105 ( XX).2107 ( XX),2189 ( XXI ), 2160 ( XXI ) and 2225 ( XXI ), 2383 ( XXIII), 
2465 ( XXIII ). 

کشورهاي سوسیالیستی و جهان سوم، فروش سالح از سوي کشورهاي غربی به  در این ارتباط - 33
وم استعمار، دانستند زیرا از این سالحها در تدا الملل می بیندولت آفریقاي جنوبی را مغایر حقوق 

  .گرفت می نژادپرستی و حاکمیت گروه اقلیت بر اکثریت سیاه پوست مورد استفاده قرار
34 - Res. 2160 ( XXI ) of 30 November 1966 
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ی المللـ  بـین توسل به زور از سوي مردم مستعمره جهـت کسـب اسـتقالل را مخاصـمه     
بعدها این امر به صراحت در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهاي ژنـو  . نمود محسوب
اثرات توسعه حـق تعیـین سرنوشـت در رویـه     در حقیقت . گنجانده شد 1977در سال 

  :توان به شرح ذیل بیان نمود  می را مجمع عمومی بر قاعده ممنوعیت توسل به زور
رش یافت که با زور و یـا  قاعده ممنوعیت توسل به زور نسبت به دولی گست .1

 دیگر اقدامات قاهرانه مانع ورود گروههـاي نـژادي در سـاختار حکومـت    
شوند همچون اقدامات دولت نژادپرست آفریقاي جنوبی علیـه اکثریـت    می

 سیاه پوستان آن کشور

به جنبشهاي آزادیبخش در توسل به زور در واکنش بـه انکـار قاهرانـه حـق      .2
 . زور اعطاء گردیدتعیین سرنوشت مجوز توسل به 

توانند تحقق حق تعیین سرنوشت مردم مسـتعمره را بـا دولـت     می دول ثالث .3
مربوط مورد بحث قرار دهند و این امر مداخله نیست و حتی از ایـن حـق   
برخوردارند که به جنبش آزادیـبخش کمکهـاي اقتصـادي، بشردوسـتانه و     

در حقیقت تـالش  .سیاسی که کمتر از یاري رسانی نظامی باشد ارائه نمایند
دول جهان سوم جهت مشروعیت بخشی ارائه کمک نظامی از سـوي دول  

بلکه تنها به جنبشهاي آزادیبخش جواز حقوقی داده . ثالث نیز پذیرفته نشد
 .شد تا علیه دول نژادپرست بجنگند

در مواردي حق تعیین سرنوشت قاعده منع توسـل بـه زور را تقویـت کـرده      .4
. ال خارجی از حق تعیین سرنوشت برخوردارنـد است مثالً مردم تحت اشغ

آید شـاهد نقـض    می بنابراین در مورادي که کشوري به اشغال خارجی در
قاعـده  ). همچون مورد کشور قبرس و کویـت  . ( همزمان دو قاعده هستیم

 .حق تعیین سرنوشت و قاعده منع توسل به زور

ی ممنـوع کـرده   المللـ  بـین منشور کاربرد زور را تنها در روابط  4ماده  2بنده  .5
است اما اثر حق تعیین سرنوشت بر این قاعده آن است که شـاهد توسـعه   

به این معنا که دولتها از کـاربرد زور  . قاعده ممنوعیت توسل به زور هستیم
همچـون آفریقـاي   ( علیه گروه نژادي ساکن در سرزمینشان منع شـده انـد   

دولت منع شـده اسـت    در حقیقت نه تنها توسل به زور از سوي). جنوبی 
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 که اقدامات قهري کمتر از زور براي انکار حق تعیین سرنوشت نیز صورت
مجمع عمومی بـه   1970بیانیه روابط دوستانه . پذیرد نیز منع شده است می

صراحت بر ممنوعیت توسل به زور از سوي دولت علیه گروه تحت سـتم  
و  ي مجمع عمـومی ي متعددي که از سوها همچنین در قطعنامه. تاکید دارد

شوراي امنیت صادر شده است بر ممنوعیت توسل بـه زور علیـه اکثریـت    
در حـالی کـه   . سیاه پوست رودزیاي جنوبی و آفریقاي جنوبی تاکیـد دارد 

رابطه میان دولت ناقض حق و گروه تحت ستم نژادي ماهیت داخلـی دارد  
ر روابـط  تنهـا توسـل بـه زور د    2ماده  4و منشور ملل متحد بر اساس بند 

 .داند می ی را ممنوعالملل بین

همچنین اصـل تعیـین سرنوشـت عامـل مهمـی در ایجـاد نـوع جدیـدي از          .۶
دول سوسیالیست و جهان سوم در دهه . ی بودالملل بینمخاصمات مسلحانه 

تالش نمودند تا جامعه جهانی را متقاعد نمایند  1970و اواسط دهه  1960
امـا  . ی قرار دادالملل بینبه مخاصمات که جنگهاي آزادیبخش را باید در مرت

در نهایت دیدگاه . دول غربی مدعی بودند که این نوع جنگها، داخلی است
ــروز شــد ــو در ســال . اول پی ــرانس ژن ــاي  1974در کنف ،توصــیف جنگه

راي ممتنع  11راي موافق،  84 ی باالملل بینآزادیبخش به عنوان مخاصمات 
اسرائیل ( و یک راي مخالف ) تماال ده دولت صنعتی غربی به عالوه گوا( 
(  1977علت راي ممتنع دول غربی آن بود که در سال . به تصویب رسید) 

کشـورهاي  )  1949زمان امضاي پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهاي ژنو 
غربی دیگر تلقـی جنگهـاي آزادیـبخش بـه عنـوان مخاصـمات مسـلحانه        

کردنـد زیـرا غالـب     نمـی  ی را دیگر براي خـود تهدیـد محسـوب   الملل بین
سرزمینهاي مستعمره به استقالل دست یافته بودند و کشـورهاي آنگـوال و   

 .به استقالل دست یافته بودند 1975در سال  موزامبیک

  حق تعیین سرنوشت داخلی: گفتار دوم 
رسد که در منشور آتالنتیک، حداقل یکـی از اهـداف چرچیـل و     می هر چند به نظر

عیین سرنوشت ،تامین حق تعیـین شـکل حکومـت توسـط خـود      روزولت از ذکر حق ت
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مردم بوده است اما در دوران جنگ سرد با توجه به آنکه مبـارزه جنبشـهاي آزادیـبخش    
براي کسب استقالل بر فعالیتهاي سازمان ملل متحد سایه انداختـه بـود لـذا میـان حـق      

حوي که حق تعیین تعیین سرنوشت و مبارزه ضد استعماري پیوندي وثیق ایجاد شد به ن
شـد و   می استقالل معنا سرنوشت تنها به معناي حق مردمان سرزمین مستعمره به کسب

   .دیگر معانی و برداشتها از حق تعیین سرنوشت مغفول ماند
میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقـوق   25و  1ماده ( هر چند در حقوق قراردادي 

نوشت داخلی و حق مشارکت سیاسـی  به حق تعیین سر) اقتصادي،اجتماعی و فرهنگی 
اشاره شده است اما در حقوق عرفی و بویژه در صحن مجمع عمومی نسبت به پذیرش 

در حقیقت یافت رویه اي که از حقـوق مـردم در برابـر    . این حق مقاومت وجود داشت
در حقیقت، برداشـت  . 35رژیمهاي اقتدارگرا و سرکوبگر حمایت نماید بسیار مشکل بود

از حق تعیین سرنوشت وجود داشت که مانع مداخله دول خارجی در امـور  دیگري نیز 
در واقـع، بنـا بـر    . گردید می داخلی کشورهاي حاکم به بهانه نقض حق تعیین سرنوشت

. گردیـد  مـی  این رهیافت، مداخله خارجی ناقض حق تعیین سرنوشت داخلی ملل تلقی
ین مفهـوم در محکومیـت مداخلـه    ی دادگستري در قضیه نیکاراگوئه به االملل بیندیوان 

کمیته حقوق بشر نیز در تفسـیر عـام خـود در مـورد     . آمریکا در نیکاراگوئه استناد نمود
دولتها باید از مداخلـه در امـور داخلـی دیگـر     « : نوشت )  1984مصوب سال (  1ماده 

  .»دولتها که اثر منفی بر اعمال حق تعیین سرنوشت دولتها دارد خودداري نمایند
تمرکز مجمع عمومی سازمان ملل متحد  60و  50ي ها نگونه که گفته شد در دهههما

در حوزه حق تعیین سرنوشت بر کمک به سرزمینهاي مستعمره جهت کسـب اسـتقالل   
قرار داشت و دیگر وجوه این حق از جمله حق تعیین سرنوشت داخلی مورد غفلـت و  

را باید نقطـه   1970لل متحد در سال تدوین بیانیه روابط دوستانه م. یا انکار قرار گرفت
در مـذاکرات مقـدماتی   .عطفی در توجه مجمع به حق تعیین سرنوشت داخلـی دانسـت  

تدوین این بیانیه، در این ارتباط، میان کشورهاي غربی از یکسو و دول سوسیالیسـت و  

  

  

35 - Cassese, op.cit,p.103 
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  .حامیان جهان سومی آنها اختالف نظر زیادي وجود داشت
سعه حق تعیین سرنوشت داخلـی بـه تمـام مـردم     دول غربی معتقد به گسترش و تو

در حقیقت غربیها بر آن بودند که از . ساکن در سرزمینهاي داراي حاکمیت کنونی بودند
این سالح علیه دولتهاي ایدئولوژیک و اقتدارگراي سوسیالیست و جهان سـومی حـامی   

سرنوشت و مظهـر  در واقع غربیها پس از مخالف اولیه با حق تعیین . آنها استفاده نمایند
از این استراتژي پیروي کردنـد کـه تاکیـد بـر جنبـه ضـد       ) مبارزه با استعمار ( اولیه آن 

در مقابل تاکیـد  . استعماري حق تعیین سرنوشت را از بین برند و یا آن را محدود نمایند
داشتند که حق تعیین سرنوشت از حوزه اعمال عامی برخوردار است و بـه سـرزمینهاي   

شود و اساسا اعتقاد داشتند که حق تعیـین سرنوشـت بـه سـاختار      نمی دودمستعمره مح
شـود و بـویژه الزم اسـت کـه اقتـدار حاکمـان بـر رضـایت          مـی  داخلی دولتها مربـوط 

اما دول سویالیست و جهان سوم خواهان محدود نمـودن  . دموکراتیک مردم استوار باشد
اکثریـت   1970نکـه در سـال   نظر به ای. حق تعیین سرنوشت داخلی تا حد ممکن بودند

دول حاضر در مجمع عمومی به کشورهاي جهان سومی و سوسیالیست تعلق داشت لذا 
بخش غالب بیانیه به حق تعیـین سرنوشـت خـارجی اختصـاص یافـت و حـق تعیـین        

تنها اشاره به جنبه داخلی تعیین سرنوشت در . سرنوشت داخلی اهمیتی ثانوي پیدا نمود
معروف است که البته این نوع اشاره نیز به صـورت  » ید محافظ ق« بندي ذکر شد که به 

 فرعی و ثانوي است و تاکید اصلی این بنـد بـر وجـه خـارجی حـق تعیـین سرنوشـت       
  .36باشد می

  : دارد  می مجمع عمومی چنین اشعار 1970بند محافظ در اعالمیه روابط دوستانه 
ردن جزئی یـا کلـی   هیچ یک از بندهاي فوق، مشوق تجزیه و یا خدشه دار ک "

تمامیت ارضی و یا وحدت سیاسی دول حـاکم و مسـتقل کـه نماینـدگی کـل      
هاي متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیـث نژاد،عقیـده یـا رنـگ      خلق

  ".پوست بر عهده دارند، نخواهد گردید و چنین داللتی نیز ندارد

  

  

36 - Cassese, op.cit,p.109 
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( » عقیده « و )  Colour (» رنگ پوست« ،  Race( » نژاد «در بند مذکور از سه واژه 
Creed  (رنـگ پوسـت   « و » نـژاد  « بـه اعتقـاد کاسسـه، دو واژه    . نام برده شده است «

اشاره به نظام اعتقادات مذهبی دارد و در مفهوم گسترده تر » عقیده « و . مترادف هستند
اشـاره  » هر مجموعه اصول یا عقاید در هر موضـوع  « در فرهنگ انگلیسی آکسفورد به 

تفسیري مضیق اعمـال شـود و   » عقیده « اما کاسسه معتقد است که باید از واژه . 37رددا
زیرا اگر اعتقادات سیاسی را نیز در بر گیرد به ایـن  « به اعتقادات مذهبی مشروط گردد 

شود که اگر حکومتی دربردارنده گروههاي سیاسی مخالف نباشد، حـق   می نتیجه منتهی
بسیار سخت خواهـد بـود کـه دول جهـان سـوم و      تعیین سرنوشت نقض شده است و 

لـذا تبعـیض مبتنـی بـر     . سوسیالیست چنین تفسیري را از این مفهوم مدنظر داشته باشد
بدیهی است که حق تعیین سرنوشت براي . ایدئولوژي سیاسی از این مفهوم خارج است

  38.»گروههاي سیاسی مخالف و حق جداشدن قابل قبول نیست 
توان به معناي حمایت مجمـع عمـومی از    نمی ه بند تحفظ رابنابراین روشن است ک

رسد بند مـذکور   می بلکه به نظر. تلقی نمود) بویژه دموکراسی چند حزبی ( دموکراسی 
نظـر دارد  ) همچون گروههاي نژادي و مذهبی ( به حمایت از گروههاي ثابت اجتماعی 

در غیـر  . کومت منـع شـوند  که نباید به دلیل عقیده مذهبی یا رنگ پوست از ورود به ح
راي  1970این صورت، بدیهی است که دول سوسیالیسـتی و جهـان سـوم بـه اعالمیـه      

  .39دادند نمی مثبت
موید این ادعا آن است که در همان زمان هم نمایندگان کشورهاي بریتانیا و ایـاالت  

تم حکومت نمایندگی به معناي یک سیس« متحده نیز در مجمع عمومی اعالم نمودند که 
  .» 40باشد نمی خاص سیاسی

ي متعـدد مجمـع عمـومی و    هـا  عدم شناسایی استقالل رودزیاي جنوبی در قطعنامـه 

  

  

37 - Ibid,pp.112-113 
38 - Ibid,pp.113-114 
39 - Jure Vidmar, "The Right of Self-determination and Multiparty Democracy : Two Sides of 
the Same Coin?", Human Rights Law Review,vol : 10, No.2, 2010,p.253 
40 -Ibid 
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شوراي امنیت و محکومیت رژیم آپارتاید آفریقاي جنوبی نیز بر این مبنا صورت گرفت 
که دولت حاکم اقلیت نژادپرست مانع ورود سیاه پوستان در اداره حکومت کشور شـده  

رت دیگر حکومتی که نماینده کـل جمعیـت کشـور باشـد در آن کشـورها      بود و به عبا
  .حضور نداشت

رسد که تفسیر مضیق از حق تعیـین سرنوشـت داخلـی در رویـه مجمـع       می به نظر
درسـت اسـت کـه مجمـع     . عمومی در دوران پس از جنگ سرد نیز تدوام داشته اسـت 

اشـی از کودتـا موضـع    عمومی و شوراي امنیت در چندین قضیه در برابر حکومتهـاي ن 
سرسختانه اي اتخاذ نمودند و با اعالم محکومیت کودتا خواهان بازگشـت حکومتهـاي   

اما دخالت مجمع عمومی و شوراي امنیت تنها پـس از آن  . 41منتخب دموکراتیک شدند
صورت گرفت که در کشورهاي مربوط، انتخاباتی توسط خود آن دولتها صورت گرفت 

ا نادیده گرفتن آراي عمـومی حکومـت منتخـب را سـرنگون     و هنگامی که کودتاگران ب
در وضعیتهاي « دهد  می نمودند با واکنش ملل متحد روبرو شدند اما رویه سازمان نشان

غیر کودتا، شورا هرگز مشـروعیت حکومتهـاي غیـر منتخـب را بـر اسـاس مالحظـات        
ضـعیت  ي شـوراي امنیـت کـه بـه بررسـی و     هـا  قطعنامـه . دموکراسی انکار نکرده است

افغانستان و کویت پرداخته اند مثالهاي خوبی از ایـن واقعیـت هسـتند کـه مشـروعیت      
ایـن  . »42به روند سیاسی دموکراتیک پیوند نخورده اسـت   الملل بینحکومتها در حقوق 

. اقدام در حالی صورت گرفت که دولت کویت بر مبناي انتخابات به قدرت نرسیده بود
کویت توسط عراق بر اعـاده حکومـت قـانونی کویـت     اما شوراي امنیت پس از اشغال 

نیز شوراي امنیـت نـه در   ) دوران حکومت طالبان ( در خصوص افغانستان . تاکید نمود
خصوص دموکراسی که در مورد در مورد نقض حقوق زنان و دختـران اظهـار نگرانـی    

ن از نمود و هنگامی نیز که مشروعیت حکومت طالبان در نمایندگی کل مـردم افغانسـتا  
سوي شوراي امنیت رد شد این امر با توجه به نقض شدید حقوق بشـر و تهدیـد علیـه    

همچنین شوراي امنیت در مورد تغییر حکومـت  . ی توجیه گردیدالملل بینصلح و امنیت 
  

  

41 - SC Res.940,31 July 1994 ( Haiti ), SC Res.1132, 8 October 1997 ( Sierra Leone ) 
42 - Ibid,p.254 
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فراگیر، چندقومی و کـامالً نماینـده کـل مـردم     « اعالم نمود که حکومت جدید بایستی 
  . » 43افغانستان باشد

حمایت دولتی از « ی دادگستري نیز در قضیه نیکاراگوئه اعالم داشت الملل بیندیوان 
عرفی نیست هـر نتیجـه اي خـالف آن، نـاقض      الملل بیندکترینی خاص، ناقض حقوق 

و آزادي انتخاب سیستم سیاسـی ،   الملل بیناصل اساسی حاکمیت دولتهاست که حقوق 
  .»44ست اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کامالً بر آن مبتنی ا

رسد که در رویه ملل متحـد ، حکومتهـاي غیـر دموکراتیـک بـه       می در نتیجه به نظر
شوند و تنها استثنا، حکومتهـاي کودتـا    نمی خودي خود، حکومت غیر نماینده محسوب

  .پس از انتخاب رهبران منتخب است
به اعتقاد کاسسه وجود بسیاري از حکومتهاي غیر دموکراتیک و دیکتاتور که تشکیل 
و دوام آنها مبتنی بر برگزراي انتخابات نیست نشان از این واقعیت دارد که حـق تعیـین   

در حقیقت در حقوق عرفی و قراردادي، . سرنوشت داخلی حوزه و دایره محدودي دارد
بـه نظـر   . در خصوص اشکال ممکن حکومتهاي دموکراتیک صحبت زیادي نشده است

معیت دول حاضر حقی داده نشده است کـه  به کل ج الملل بیناین حقوقدان، در حقوق 
تصمیم گیرند چه کسانی بر آنها حکومـت نماینـد و رابطـه بـین جمعیـت و دولـت در       

به صورت خالصه . 45عرفی، موضوعی در صالحیت داخلی دولتهاست الملل بینحقوق 
مبـاحثی در مـورد   ) همچون میثاقین ( کاسسه معتقد است هر چند در حقوق قراردادي 

سرنوشت داخلی و گسترش این حق از گروههاي نژادي به کل مردم سـاکن  حق تعیین 
امـا تاکیـد   . در یک سرزمین وجود دارد اما حقوق عرفی همپـاي آن پـیش نرفتـه اسـت    

رود تا در حقوق عرفی نیز تغییراتی ایجاد شود اما تا زمـانی کـه    می کنونی بر دموکراسی
ند این قاعده جدید حتی اگر متبلور باشد ی بر پا نشوالملل بیننهادهاي نظارتی در جامعه 

  .46خواهد بود» ∗ناکارآمد« 
  

  

43 - SC Res.1378,14 November 2001 
44 - ICJ Rep 1986 ( Nicaragua Case ) at para.263 
45 - Cassese, op.cit,p.334 
∗ Toothless 
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مجمع عمومی پس از جنگ سرد، با صدور چند قطعنامه گرایش خود جهت تقویت 
نباید اغـراق   ها دموکراسی در کشورهاي عضو را نشان داد اما در تفسیر این نوع قطعنامه

کلی دموکراسی که همـان برگـزاري   ي مذکور تنها به جنبه شها در واقع قطعنامه. 47نمود
ي مجمـع  هـا  طبیعی است که قطعنامه. 48انتخابات دوره اي باشد توجه مبذول داشته اند

نیز تاکید شده است که  ها مضاف بر آنکه در این قطعنامه. عمومی اساساً الزام آور نیستند
ق مدل واحدي از دموکراسی وجود ندارد و دموکراسی به کشور یا منطقـه خاصـی تعلـ   

  .ندارد
تقویت موثر بـودن اصـل   « ي مجمع عمومی با عنوان ها در یکی از مهمترین قطعنامه

  :چنین آمده است  1990دسامبر  18مورخ » انتخابات دوره اي و واقعی 
ی جهت تقویت اصل انتخابات ادواري و واقعـی بـه معنـاي    الملل بینتالش جامعه « 

  

  

46 - Ibid,p.338 
47 - GA Resolutions ‘Enhancing the Effectiveness of the Principle of Periodic and Genuine 
Elections’: GA Res. 43/157, 8 December 1988, A/RES/43/157; GA Res. 44/146, 15 
December 1989, A/RES/44/146; GA Res. 46/137, 17 December 1991, A/RES/46/137; GA 
Res. 47/138, 18 December 1992, A/RES/47/138; GA Res. 48/131, 20 December 1993, 
A/RES/48/131; the set of GA Resolutions ‘Support by the United Nations System of the 
Efforts of Governments to Promote and Consolidate New or Restored Democracies’: GA Res. 
50/133, 20 December 1995, A/RES/50/133; GA Res. 51/31, 6 December 1996, A/RES/51/31; 
GA Res. 52/18, 21 November 1997, A/RES/52/18; GA Res. 53/31, 23 November 1998, 
A/RES/53/31; GA Res. 54/36, 29 November 1999, A/RES/54/36; GA Res. 55/43, 27 
November 2000, A/RES/55/43; GA Res. 58/13, 17 November 2003, A/RES/58/13; GA Res. 
58/281, 9 February 2004, A/RES/58/281; GA Res. 60/253, 24 May 2006, A/RES/60/253; GA 
Res. 61/226, 22 December 2006, A/RES/61/226; the Millennium Declaration: GA Res. 55/2, 
8 September 2000, A/RES/55/2; Commission on Human Rights Res. 1999/57, Promotion of 
the Right to Democracy, 27 April 1999, E/CN.4/RES/1999/57; Commission on Human Rights 
Res. 2000/47, Promoting and Consolidating Democracy, 25 April 2000, 
E/CN.4/RES/2000/47; Commission on Human Rights Res. 2002/46, Further Measures to 
Promote and Consolidate Democracy, 23 April 2002, E/CN.4/RES/2002/46; and Vienna 
Declaration and Programme of Action, 12 July 1993, A/CONF.157/23. 

  :الزم به ذکر است که از دموکراسی دو تعریف شکلی و ماهوي ذکر شده است  - 48
در این . آید می در این تعریف از دموکراسی تعریفی انتخابات محور به عمل: تعریف شکلی : الف 

  .رهیافت برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه شرط کافی دموکراسی است
 در این تعریف بر اصولی اساسی همچون برابري سیاسی و حاکمیت مـردم تاکیـد  : تعریف ماهوي : ب 
  .شود می

Jure Vidmar, op.cit,p.241 
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دانه نظام سیاسی، اجتمـاعی، اقتصـادي و   زیر سوال بردن حاکمیت دولتها در انتخاب آزا
خواه این انتخاب با الگوهاي مطلوب دیگر دولتها سازگار باشد یـا  . فرهنگی آنان نیست

راي ممتنع به تصویب  9راي مخالف و  8راي موافق در برابر  129این قطعنامه با . »49نه
  .رسید

  :است در قطعنامه دیگري نیز که همان روز به تصویب رسید، گفته شده 
با شناسایی این امر که اصول حاکمیت ملی و منـع مداخلـه در امـور داخلـی هـر      « 

  .بایست در برگزاري انتخابات رعایت گردد می دولت دیگر
همچنین با پذیرش این واقعیت که هیچ نظام واحد سیاسی یا الگوي واحـدي بـراي   

لتهـا و مردمـان   روندهاي انتخاباتی وجود ندارد که به صـورتی یکسـان بـراي تمـامی م    
مناسب باشد و نظامهاي سیاسی و روندهاي انتخاباتی بر اساس عوامل تاریخی، سیاسی، 

  ......گردد می فرهنگی و مذهبی تعیین
خواهد به اصول منع مداخله در امور داخلی و حقوق حاکمه  می از تمامی دولتها -4

  .»50ام نهندمردمان در تعیین نظام سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خودشان احتر
راي ممتنـع بـه    11راي مخـالف و   29راي موافـق در برابـر    111قطعنامه اخیـر بـا   

  .تصویب رسید

  نتیجه گیري
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش بسیار مهمی در توضیح، تدوین و توسعه حق 

ي هـا  تعیین سرنوشت داشته است و بویژه مجمع بـانی اسـتعمارزدایی گسـترده در دهـه    
ایـن در حـالی بـود کـه تـدوین کننـدگان منشـور در دورانـی کـه          . بود 1970و  1960

کشورهاي جهان سـوم هنـوز بـه اسـتقالل نرسـیده و لـذا اکثریـت اعضـاي حاضـر در          
دادند، از حق تعیین سرنوشت مفهـوم   می مذاکرات سانفرانسیسکو را دول غربی تشکیل

از سـرزمینهاي تحـت   کردند و تنهـا بـراي تعـداد محـدودي      نمی استعمارزدایی را اراده
  

  

49 - GA Res.45/150 
50 - GA Res.45/151 
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قیمومت این حق را شناسایی کردنـد و از توسـعه آن بـه سـرزمینهاي غیـر خودمختـار       
خودداري کردند و بر همین اساس در فصل یازدهم منشور در مـورد سـرزمینهاي اخیـر    

برد اما مجمـع عمـومی بـا رد تقسـیم بنـدي مـذکور، تمـامی         می تنها از خودگردانی نام
که تحـت سـلطه اسـتعمارگران بودنـد را داراي حـق تعیـین       سرزمینهاي فاقد حاکمیت 

در راستاي تالشهاي مجمع عمومی جهـت اسـتعمارزدایی، تحـوالتی    . سرنوشت دانست
با این توضیح که از یک سو توسـل بـه زور   . نیز در قاعده منع توسل به زور پدیدار شد

مـک رسـانی   جنبشهاي آزادیبخش علیه قدرتهاي استعماري مشروع شناخته شد و لذا ک
از سـوي دول ثالـث نـاقض    ) کمتر از ارسال سـرباز  ( سیاسی، اقتصادي و حتی نظامی 

قاعده منع مداخله شناخته نشد و از سوي دیگر، اقدام سرکوبگرانه و توسـل بـه زور از   
ههاي تحت ستم نژادي ممنوع شناخته شد در حـالی  سوي دولتهاي نژادپرست علیه گرو

ی سخن رانـده  الملل بینمنشور تنها از ممنوعیت توسل به زور در روابط  2ماده  4که بند 
رسـد کـه مجمـع     مـی  اما در حوزه حق تعیین سرنوشت داخلی، همچنان به نظـر . است

یـین  عمومی تمـایلی بـه اسـتنباط مفـاهیم دموکراسـی و حکومـت تکثرگـرا از حـق تع        
درواقع، وجود بسیاري از حکومتهاي غیر دموکراتیک و دیکتـاتور کـه   . سرنوشت ندارد

تشکیل و دوام آنها مبتنی بر برگزراي انتخابات نیست نشان از این واقعیت دارد که حـق  
مجمـع عمـومی پـس از     هر چنـد . تعیین سرنوشت داخلی حوزه و دایره محدودي دارد

رایش خود جهت تقویت دموکراسی در کشورهاي جنگ سرد، با صدور چند قطعنامه گ
چـه آنکـه در    نبایـد اغـراق نمـود    هـا  عضو را نشان داد اما در تفسیر این نـوع قطعنامـه  

ي مذکور تنها به جنبه شکلی دموکراسی که همان برگزاري انتخابات دوره اي ها قطعنامه
  .باشد توجه شده است



 

  یالملل بینبارزه با تروریسم م مجمع عمومی در تدوین و توسعه حقوق هاي چالش

  مجمع عمومی سازمان ملل متحد هايچالش
  یالملل بینمبارزه با تروریسم  در تدوین و توسعه حقوق

 ∗محسن عبدالهی

  چکیده
اي در ایجـاد و  در مقایسه با جامعه ملل، ارکان سازمان ملل متحد نقش قابل مالحظه

در میان ارکـان سـازمان، نقـش    . اندکردهی ایفا الملل بینتروریسم تکوین حقوق مبارزه با 
این مجمع از سـویی بـا تـدارك تصـویب     . مجمع عمومی از دو جهت قابل توجه است

ی ضدتروریستی و همچنین تدوین راهبرد ضدتروریسم ملـل  الملل بینسیزده کنوانسیون 
در تبیین ی نقش محوري داشته است و از سوي دیگر الملل بیناستانداردسازي متحد، در 

بـا ایـن حـال،    . قوق و قواعد قابل اعمال در مبارزه با تروریسم بسیار کوشـیده اسـت  ح
عملکرد مجمع عمومی با فراز و فرودهایی همراه بوده که این رکن را علیـرغم گذشـت   

انگاري آن به نیم قرن فعالیت از دستیابی به تعریف جامعی از تروریسم و در نتیجه جرم
در این سخن، ضمن بررسی عملکرد مجمع به . داشته استی باز الملل بینعنوان جنایتی 

  .ی پرداخته خواهد شدالملل بینشناسی فعالیت آن در حوزه تروریسم آسیب

  مقدمه
ی المللـ  بـین هاي گردد اما تالشباوجود اینکه پیشینه تروریسم به تاریخ باستان بازمی

ز تاسـیس جامعـه ملـل    اجتماعی از سالهاي پس ا -براي مبارزه با این ناهنجاري سیاسی
  

  

 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ∗
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هـاي مجمـع   در دوران جامعـه ملـل تـالش   . بعد از جنگ اول جهانی آغاز شـده اسـت  
منجـر   1937سال در  تروريسم  و مجازات  منع  كنوانسيونعمومی در نهایت به تصویب 

در مقابل، مجمع عمـومی سـازمان ملـل متحـد نقـش       1.االجرا نشدشد که هیچگاه الزم
  .ق مبارزه با تروریسم ایفا کرده استتري در توسعه حقوبرجسته

شود که شمائی کلی از دسـتاوردهاي مجمـع درحـوزه    هرچند در این مقال سعی می
مبارزه با تروریسم ارائه شود اما تمرکز اصلی مباحـث حـول اقـدامات مجمـع عمـومی      

مجمع عمومی در تالش خود بـراي  . سازمان ملل متحد در تعریف تروریسم خواهد بود
هـاي  درحالیکه چالش. دو چالش سنتی و یک معضل جدید روبرو بوده استتعریف با 

بخـش و بحـث تروریسـم دولتـی     هاي رهـائی سنتی به جنجال ناشی از مبارزات نهضت
در خاك  2001سپتامبر سال  11شود، معضل جدید بعداز عملیات تروریستی مربوط می

فراحقوقی دولت آمریکـا و   هاي بعضاًدر واقع، واکنش. ایاالت متحده پدیدار شده است
سئواالت و ابهامـات جـدي در   » جنگ علیه تروریسم«برخی متحدان آن در قالب پروژه 

ها و حقوق حاکم بر سرکوب آنها بوجود آورده است که بر پـروژه  بندي تروریستطبقه
تعریف تروریسم در چارچوب کنوانسیون جامع منع سرکوب تروریسـم تـاثیر گذاشـته    

  .است
ها در سه محور مستقل مورد بحث و نرانی کوشش خواهد شد این چالشدراین سخ

بررسی قرار گیرد منتهی قبل از این بررسی الزم است تاملی هرچند کوتاه بـر مفهـوم و   
عمومی سـازمان ملـل متحـد حـداقل بـه       تعریف تروریسم داشته و دستاوردهاي مجمع

  .مورد اشاره قرار گیرد وارصورت فهرست

  تعریف و عناصر تروریسممفهوم،  -نخست
آمیـز   یا رفتـار خشـونت    یا ارتکاب جرایم  ارتکاب  هدید بهت«توان به تروریسم را می

  یـا اقـدامات    بـر تصـمیمات    یـا تأثیرگـذاري    به قصد ارعـاب مـردم    عمومی  امنیت  علیه
  

  

1. Frank, Thomas and Lockwood, Bert, “Preliminary Thoughts towards an International 
Convention on Terrorism”, A.J.I.L., Vol. 68, 1974, pp. 69-70. 
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ن این تعریف با تعریف منـدرج در کنوانسـیو   2.تعریف کرد» المللی بین  ها یا ارکان دولت
همسو و همچنـین بـا توجـه بـه      )ب1بند  2ماده ( 3سرکوب تامین منابع مالی تروریسم

شـوراي امنیـت تقویـت     2004اکتبـر   8مصوب  1566قطعنامه  3بند تعریف مندرج در 
در  موجـود از تروریسـم    تعریـف  109فرد در   منحصر به  تحقیق  همچنین یک 4.شودمی

  اسـت   نموده  تکرار استخراج  میزان  ترتیب  را به ، بیست و دو عنصر قوانین داخلی دولتها
قـرار    موضـوع   ایـن   مندان را در اختیار عالقه  بیشتري  تواند راهنمایی آنها می  به  توجه  که

سه رتبه نخست را در » آور بودنارعاب«، و »سیاسی بودن«، »باريخشونت«عناصر . دهد
   5.اندمیان عناصر فوق به خود اختصاص داده

بطور سنتی همان ایجاد جـو  عنصر ذهنی جرم تروریسم با دقت در تعاریف مزبور، 
برخورد خشن انقالبیون  بازماندهرعب و وحشت در میان مردم یا بخشی از آنهاست که 

البته با این توضـیح کـه در آن سـالها بـه طـور      . فرانسه بعد از انقالب کبیر فرانسه است
اي براي تثبیت ارزشهاي انقـالب از جملـه دمکراسـی    آمیزي از آن به عنوان وسیلهکنایه

  

  

نویس الیحه قانون مبارزه با تروریسم دولت جمهوري اسالمی توان در پیشتعریف مشابهی را می.  2
دالهی و محسن عب. نویس نکبراي مطالعه متن پیش. خوردتهیه شد به چشم می 1383ایران که در سال 
، انتشارات ریاست جمهوري، تهران، معاصر الملل بینسرکوب تروریسم در حقوق فاطمه کیهانلو، 

  .191-185. ، ضمیمه نحست، صص1384
3 . International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism, 25 Feb. 2000, Art. 
2(1)(b). 

شود که اعمال کیفري، شامل اعمالی که با قصد سلب حیات یا  آور میمجدداً یاد ]شوراي امنیت[«.  4
شود، یا گروگانگیري که با هدف تولید جو   ایراد جراحت جسمانی شدید علیه غیرنظامیان ارتکاب می

ارعاب یک جمعیت یا  ]و یا[وحشت عرصه عمومی یا در میان گروهی از اشخاص یا اشخاص خاصی، 
المللی به انجام یا ترك فعلی صورت پذیرد، همان طور  یک سازمان بینوادار ساختن یک حکومت یا 

هاي مربوط به تروریسم تعریف شده، عمل مجرمانه بوده  المللی و پروتکل هاي بین که توسط کنوانسیون
و تحت هیچ شرایطی به موجب مالحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادي، اخالقی، مذهبی یا 

 .»...قابل توجیه نیستنددیگر مالحظات مشابه 
5- Alex, P.Schmid, Albert, J.Jongmen et al  , Political Terrorism, A New Guide to Actors, 
Authors, Concept, Data Bases, Theories, and Literature, New Brunswick, Transactin 
Book, 1988, pp. 5-6. 
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سـاختن یـا وادار کـردن    اخیر عالوه بـر رعـب و وحشـت متأثر    در سالهاي. استفاده شد
المللی به انجام یا ترك فعلی نیز به عنوان عنصر ذهنی مورد  هاي بین حکومت یا سازمان

  . فزاینده قرار گرفته است توجه
نتی توسـل بـه خشـونت شـدید علیـه اشـخاص       بطور س نیز عنصر عینی تروریسم

  ، هـدف  از تروریسـم   تنفر بشریت  اصلی  از علل  کییباید تاکید کرد که  .غیرنظامی است
نیـز در    گرایشی  چنین  علت.  است  مقاصد سیاسی  به  رسیدن  براي  گناه افراد بی  قراردادن

را در کشـور تولیـد     ر متشـنجی جـو بسـیا    نظامیانکشتار غیر  که  است  نهفته  تواقعی  این
بـه طـور     تروریسـتی   هـاي  رو فعالیت  هستند؛ از این  آن  دنبال  ها به تروریست  کند که می

البته در سـالهاي اخیـر    . است»  شهروندان  و سالمتی  جان  خطر انداختن  به«با   عمده توأم
عمـومی نیـز بـه     استفاده از خشونت شدید علیه اموال، تسهیالت و امکانات دولتـی یـا  

جـرم تروریسـم را   » سیاسـی «عنصر عینی تروریسم افزوده شده است که به خوبی جنبه 
  .دهدنشان می

اي در تعریف تروریسـم وجـود دارد امـا عناصـر فـوق      هرچند اختالف نظر گسترده
ایـن  . دهـد هایی را براي توجیه تعریف ارائه شـده از تروریسـم بـه دسـت مـی      رهیافت
  .کننداندي هستند که به ما در پدیدارشناسی کمک میقوله قابل طبقهها در سه مرهیافت

نخستین رهیافت قابل توجه در مفهوم شناسـی تروریسـم     تروریسم  سیاسی  هدافا
. شـود المللی اثبات مـی  بین  ها یا ارکان دولت  بر تصمیمات  ذاريرگتأثی  ز طریقااست که 

رمـی ضـددولتی از جـرائم عمـومی یـا      این رهیافت در واقـع تروریسـم را بـه مثابـه ج    
  .کندخصوصی تفکیک می

  ازطریـق  است کـه  جرائم و اقدامات تروریستی  آمیز بودن شونتخ دومین رهیافت،
شود و آن را از جرائم خفیـف سیاسـی ماننـد    عمومی می  و امنیت  نظم  جدي  زدن  برهم

    .دکنشود متمایز میهمراه با خشونت می اعتراضات سیاسی که بعضاً
آخرین رهیافت قابل ارائه در تعریف   شهروندان  و سالمتی  جان  هب  صدمهدر نهایت 

در میان سکنه غیرنظامی ارتکاب   و وحشت  منظور ایجاد جو رعب  تروریسم است که به
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  .شودمی
با جمع بین عناصر ذهنی و عینی استخراج شده از تعریف تروریسم از یک طـرف و  

بندي کرد کـه،  توان چنین جمعوق در پدیدارشناسی تروریسم میگانه فهاي سهرهیافت
بـرداري از فشـار    با دقت در هدف تروریسم که همان ایجاد ناامنی در جامعه براي بهـره 

ـ باشد و علـت وجـودي تروریسـم کـه تأثیرگـذاري       افکار عمومی علیه حکومت می ر ب
وریستی اعـم  شود که محور ساخت هر عملیات تر تصمیمات سیاسی است مشخص می

و جایگزین کردن نظم مورد نظر » برهم زدن نظم عمومی موجود«المللی  از داخلی و بین
  .باشد ها می تروریست

ی براي مبارزه با الملل بیننقش مجمع عمومی در استانداردسازي  -دوم
  یالملل بینتروریسم 

ردي فعالیت مجمع به دهه شصت میالدي و پیرو تهدید امنیت هوانـوردي و دریـانو  
گردد و در دو مقوله استانداردسازي و تعریف جامع تروریسم باز می) قضیه آکیل لورو(

 .شـود ی اشاره مـی الملل بین مقوله استانداردسازيبندي است که در این بند به ل طبقهقاب
هـاي  ی از سه طریق تصـویب قطعنامـه  الملل بینتروریسم استانداردسازي براي مبارزه با 

گانه مبارزه با تروریسم؛ 13ی الملل بینهاي ریسم؛ تصویب کنوانسیونمجمع راجع به ترو
و تصویب راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، محقـق شـده اسـت کـه در     

  . شودادامه به آنها پرداخته می

 هاي مجمع عمومی راجع به تروریسمقطعنامه -الف

ر دسامبر هر سال سري به این سو د 1994مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 
را تصـویب نمـوده    6»یالمللـ  بیناعالمیه تدابیر امحاي تروریسم «هاي موسوم به قطعنامه

آنکه تعریفی از ها بیمجمع در این قطعنامه. شوداعالمیه می 16است که تا کنون بالغ بر 

  

  

6- Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, G.A.Res. A/46/60, 9 Dec. 
1994. 
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تروریسم توسط هر کس و هرجا و براي هر هدفی که انجـام شـده    ،تروریسم ارائه دهد
همچنـین مجمـع در ایـن    . اشد را کیفري و غیرقابل توجیه دانسته و محکوم کرده استب

، »هـرکس «ها با گنجاندن عبارت معروف محکومیت ارتکاب تروریسم سري از قطعنامه
  .بر حفظ ایده تروریسم دولتی اصرار ورزیده است

  قطعنامـه   وجهیت  ی، تعداد قابلالملل بینهاي تدابیر امحاي تروریسم اعالمیهعالوه بر 
در سـري  . 7 اسـت   رسـیده   عمـومی   مجمـع   تصویب  به  حقوق بشر و تروریسم  به  راجع

بر عـدم   ،شودهر سال تکرار می 1994که از سال »  حقوق بشر و تروریسم« هايقطعنامه
تعارض مبارزه با تروریسم با رعایت حقوق بشر؛ و همچنین بـر لـزوم رعایـت حقـوق     

شـود و بـر نقـش    حقوق پناهندگان در مبارزه با تروریسم تاکید مـی بشر، بشردوستانه و 
بنیادین تضمین احترام به حقوق بشر به عنوان مبناي بنیادین مبارزه علیه تروریسم اصرار 

  .شودورزیده می
هاي یادشده، مجمع عمـومی سـازمان ملـل متحـد همگـام بـا       در کنار سري قطعنامه

هـایی را در محکومیـت ایـن    تروریستی قطعنامه شوراي امنیت و در واکنش به اقدامات
سـپتامبر   11اقدامات صادر کرده است که نمونه بارز آن قطعنامه مجمع بعد از حـوادث  

  .باشدمی 2001سال 

  گانه مبارزه با تروریسم13ی الملل بینهاي تصویب کنوانسیون -ب
این   ، فعالیت حدمت  الذکر مجمع عمومی سازمان مللفوق هايسري قطعنامهبر   افزون

  به  ، اقدام ر حقیقتد  که  ضد تروریستی  کنوانسیون  سیزده  رسانیدن  تصویب  مجمع در به
انـد،   کـرده   المللـی  بین  در جامعه  تروریسم  و مبتالبه  مهم  مصادیق  انگاري و جرم  تعریف
  :ند ازبه ترتیب تاریخ تصویب عبارت ها این کنوانسیون. بسیار است  توجه  شایسته

 14  صـوب م 8در داخل هواپیما  ارتکابی  و دیگر اعمال  جرایم  به  راجع  کنوانسیون )1
  

  

7- For example see: G.A.Res. 48/122, 14 Feb. 1994; 49/185, 6 Mar. 1995; 53/ 108, 26 Jan. 
1999; 56/88, 25 Jan. 2002; 56/160, 13 Feb. 2002; 57/ 219, 27 Feb. 2003. 
8- Convention on Offences and Certain other Acts Committed on Board of Aircraft, 14 Dec. 
1963. 
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  ؛1963دسامبر
 دسـامبر  16  مصـوب  9هواپیمـا   غیر قـانونی   تصرف  سرکوب  به  راجع  کنوانسیون )2

  ؛1970
 10يکشور  هواپیمایی  بر ضد ایمنی  غیرقانونی  اعمال  سرکوب  به  راجع  کنوانسیون) 3

  ؛1971سپتامبر  23  مصوب
  اي در خـدمت هـ  ، در فرودگـاه  خشـونت   غیـر قـانونی    اعمـال   سـرکوب   پروتکل )4

  غیر قانونی  اعمال  سرکوب  به  راجع  کنوانسیون  ، الحاقی به کشوري  المللی بین  هواپیمایی
  ؛1988  ریهوف 24  ، مصوب 11کشوري  هواپیمایی  بر ضد ایمنی

 10  مصوب 12دریایی  کشتیرانی  برضد ایمنی  غیرقانونی  اعمال  وبسرک  کنوانسیون )5
  ؛1988  مارس
مستقر در فـالت    ثابت  سکوهاي  ایمنی دبر ض  غیر قانونی  اعمال  سرکوب پروتکل )6
  ؛1988  مارس 10  ، مصوب 13قاره

  حمایــت  تحــت  بــر ضــد اشــخاص  جنایــت  و مجــازات  جلــوگیري  کنوانســیون )7
  ؛1973 ردسامب 14  مصوب 14 دیپلماتیک  نمایندگان  از جمله  المللی بین

  ؛1979دسامبر  17  مصوب 15 بر ضد گروگانگیري  المللی بین  کنوانسیون) 8
  ؛1979اکتبر  26  مصوب 16اي از مواد هسته  فیزیکی  حمایت  کنوانسیون) 9

  ور ردیـابی منظـ   بـه   پالسـتیکی   مـواد منفجـره    نشانگذاري  المللی بین  کنوانسیون) 10
  

  

9- Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 16 Dec. 1970. 
10- Convention for the Suppression of Unlawful Act against the Safety of Civil Aviation, 23 
Sep. 1971. 
11- Protocol for Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International 
Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts 
Against the Safety of Civil Aviation, 24 Feb. 1988, I.C.A.O. Doc. 95/8.  
12- Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime 
Navigation, 10 Mar. 1988. 
13- Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Saftey of Fixed Paltforms 
Located on the Continental Shelf, 10 Mar. 1988. 
14- Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected 
Persons including Diplomatic Agents, 14 Dec. 1973. 
15- International Convention Against the Taking of Hostages, 17 Dec. 1979. 
16- Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 16 Oct. 1979. 
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  ؛1991  مارس 1  مصوب 17 بعدي
دسـامبر   15  مصـوب  18 تروریسـتی   گذاري مبب  سرکوب  المللی بین  کنوانسیون) 11
  ؛1997
  ؛2000  فوریه 25  مصوب 19 تروریسم  مالی  تأمین  سرکوب  المللی بین  کنوانسیون) 12
آوریـل   15 20اي المللی بـراي سـرکوب اعمـال تروریسـم هسـته      کنوانسیون بین) 13
  ؛2005
  ضدتروریستی  هاي کنوانسیون  کلی زیر براي  ايه ویژگی با یک بررسی اجمالی پنج 

  :قابل احصا است
  ، سرکوب)1999(  تروریسم  مالی  منابع  تأمین  سرکوب -  جز سه کنوانسیون  به -یک

م و کنوانسیون سـرکوب اعمـال تروریسـ    )1997(  المللی بین  تروریستی  هاي گذاري بمب
  تروریسـم   بـه   اي دیگـر اصـوالً اشـاره     نوانسیونکاز یازده   دامک هیچ – )2005(هسته اي 

  بـارز تروریسـم    آنهـا از مصـادیق    مـورد توجـه    موضـوعات   کـه   از آنجا  اند؛ ولی نکرده
اسـناد و    مورد شناسایی  ضدتروریسم  هاي کنوانسیون  عنوان  به  تدریج  ، به بوده  المللی بین

  .اند قرار گرفته  اي طقهنو م  جهانی  عمجام
  یـک   ، هیچ1999  مصوب  تروریسم  مالی  منابع  تأمین  سرکوب  جز کنوانسیون  به -دو

از   هر کـدام   اگر چه 21؛اند نکرده  عرضه  از تروریسم  کلی  دیگر تعریف  هاي از کنوانسیون
نمـوده و    ایـه رمـورد نظـر ا   قاز مصدا  و ارزشمندي  دقیق  مذکور تعریف  هاي کنوانسیون

  .22اند آنها را شدیداً محکوم کرده
دوران   اجتمـاعی   ضـرورت   حسب  گانه سیزده  هاي از کنوانسیون  تقریباً هر کدام -سه

  و حیـات   خـود نشـانگر رشـد بـالینی      در نوع  که  اي گونه  اند به رسیده  تصویب  خود، به
  

  

17- Convention on the Marking of Plastic Expolsives for Purpose of Detection, 1 Mar. 1991. 
18- International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, 15 Dec. 1997. 
19- International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 25 Feb. 2000. 
20- International Convention for Suppression pf Act of Nuclear Terrorism, 15 April 2005.  
21- Reisner, Daniel, “Proceeding of the 97th Annual Meeting”, A.S.I.L, Washington D.C., 2-5 
Apr., 2003, p. 201, available at: < http://www.asil.org/pdfs/ASIL2003programtext.pdf>. 
22- Ibidem. 
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  .دباشن نیز می  المللی بین  جامعه  سیستمیک
  صلح  مخل  المللی بین  مذکور، تروریسم  هاي از کنوانسیون  هر کدام  در مقدمه -چهار
  . است  شده  و محکوم  معرفی  بشریت  براي  و تهدیدي  المللی بین  و امنیت
مجـازات کـن یـا     یـا از جملـه    مشترکی  ، تکالیف کنوانسیون  سیزده  از مجموع -پنج
رسد پس از جهش حقوقی به وجود آمـده   که به نظر می  تاس  استخراج  ، قابل23استرداد

الملـل   ناشی از حادثه یازده سپتامبر به موجب حقوق سازمان ملل متحـد و حقـوق بـین   
  حاکم  هاي آنها رهیافت  به  توجه  که این تکالیف. آور باشد ها الزام عرفی براي کلیه دولت

 24سازد می  را نمایان  المللی بین  تروریسم  بادر مبارزه   المللی بین  جامعه  جنایی  بر سیاست
  :عبارتند از

مـورد نظـر     تروریسـتی   هـاي  فعالیـت   انگـاري   و جـرم   پیشگیري  منع،  به  تکلیف) 1
پالسـتیکی در    مواد منفجـره   گذاري عالمت  جز در کنوانسیون  تکلیف  ها؛ این کنوانسیون

  ، است  شده  بینی  پیش  ضد تروریسم  هاي کنوانسیون  تمامی
  ، اطالعاتی  یا همکاري  رسانی  ، اطالع همکاري  به  تکلیف) 2
  ، تروریستی  جرایم  ارتکاب  به  متهمان  تعقیب  براي  صالحیت  تأسیس  به  تکلیف) 3
  ، تروریستی  جرایم  ارتکاب  به  یا استرداد متهمان  مجازات  به  تکلیف) 4
  ها با تروریست  مبارزه  براي  المللی بین  قضایی  معاضدت  به  تکلیف) 5

سپتامبر  20 25تصویب راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد -ج
  

  

23- Ibidem. 
هاي  تنها دو دولت تمامی کنوانسیون 2001الزم به ذکر است که تا حوادث یازدهم سپتامبر سال  -24

دولت به عضویت  24دوازده گانه را تصویب نموده بودند در حالی که در اثر این حوادث اکنون بیش از 
در  اي نیز ه عالوه کنوانسیون مربوط به سرکوب اعمال تروریسم هستهاند، ب ها درآمده کلیه این کنوانسیون

  .ها افزوده شده است به تعداد این کنوانسیون 2005سال 
Stromseth, Jane E. “An Emperial Security Council? Implementing Security Council 
Resolution 1373 and 1390”, A.S.I.L. Proceeding, Vol. 97, 2003, p. 44. 
25. The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, G.A. Res. 60/288, 20 September 
2006, A/RES/60/288. 
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2006  
اعالمیه راهبرد جهانی ضد تروریسم مهمترین سندي است که مجمع عمومی سازمان 

این سند در واقع پاسخی جـامع  . به تصویب رساند 2001سپتامبر  11ملل متحد پس از 
ی براي مبارزه با تروریسم، و ضـرورت  الملل بینولد تروریسم، لزوم همکاري به عوامل م

شود که بـه طـور خالصـه    در ذیل تالش می. رعایت حقوق در مبارزه با تروریسم است
  .محورهاي اصلی این سند مورد اشاره قرار گیرد

 تدابیر اتخاذي براي پرداختن به شرایط مولد تروریسم  -1

تـرویج  ) 2ی؛ الملل بینحل و فصل مسالمت آمیز اختالفات  پیشگیري و 1(از طریق 
تـرویج فرهنـگ   ) 3ها، تمدنها و مذاهب؛ فرهنگ گفتگو، بردباري و تفاهم میان فرهنگ

کار براي ممنوعیت تحریـک بـه ارتکـاب    ) 4صلح و ارتقا آموزش و آگاهیهاي عمومی؛ 
حمایـت از  ) 6دار؛ نیل به اهداف توسـعه هـزاره و توسـعه پایـ    ) 5اقدامات تروریستی؛ 

 .هایی براي احیاي آنهاقربانیان تروریسم از طریق ایجاد و توسعه سامانه

 تدابیر مربوط به پیشگیري و مبارزه با تروریسم  -2

ها و وسایلی که بـراي حملـه   ها به روشممانعت از دسترسی تروریست) 1از طریق 
شـویق، تسـهیل، تـامین مـالی و     خودداري از سازماندهی، ت) 2به قربانیان احتیاج دارند؛ 

) 4همکاري کامل به منظور پیگرد و محاکمه یا اسـترداد متهمـین؛   ) 3اعطاي مامن امن؛ 
کمک ) 5اي براي ایجاد مراکز مبارزه با تروریسم؛ ی و منطقهالملل بینهاي تشویق سازمان

اي دقـت بیشـتر بـر   ) 6به دولتها براي تصویب قـوانین الزم بـراي مبـارزه بـا ترریسـم؛      
پـذیر در  محافظت بیشتر از امـاکن آسـیب  ) 7ی؛ الملل بینهاي مانیتورینگ اسناد و روادید

 .برابر حمالت تروریستی

 سازي دولتها براي پیشگیري و مبارزه با تروریسمتدابیر مربوط به ظرفیت -3

همکاري بیشتر و تبادل اطالعات، دانش و فنون  1(ارتقاي نقش ملل متحد از طریق 
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هاي نهادهاي تخصصی ملل متحد ماننـد بانـک جهـانی و    کمک) 2کشورها؛  موجود در
ی دولتها در مبارزه با تروریسـم؛  الملل بینصندوق پول، آژانس اتمی براي ایفاي تعهدات 

کمک سازمان بهداشت جهانی به دولتها براي ایمنـی در برابـر حمـالت شـیمیایی و     ) 3
توانمندسازي آنها براي عدم دسترسی به دولتها براي  OPCWکمک سازمان ) 4زیستی؛ 

کمـک   در مـورد امنیـت دریـانوردي    IMOکمـک  ) 5ها به سالح شـیمیایی؛  تروریست
 .سازمان گمرك جهانی و ایکائو

احترم به حقوق بشر و تحقق حاکمیت قانون به عنوان مبناي بنیادین  -4
 مبارزه علیه تروریسم

لزوم ) 2یسم با رعایت حقوق بشر؛ عدم تعارض مبارزه با ترور 1(از طریق تاکید بر 
لزوم رعایت ) 3حمایت از حقوق بشر و آزادیهاي بنیادین در هنگام مبارزه با تروریسم؛ 

  .حقوق بشر، بشردوستانه و حقوق پناهندگان در مبارزه با تروریسم

 روهاي پیشنقش مجمع در تعریف جامع تروریسم و چالش -سوم
  جامع از تروریسم مجمع در تکاپوي ارائه تعریفی -الف

هاي نسـبتاً موفـق مجمـع عمـومی در تعریـف مصـادیق تروریسـم        جداي از تالش
سـال   40ع طی گانه ضدتروریسم، مجم13هاي ی از رهگذر تصویب کنوانسیونالملل بین

  اقدام  در این راستا، اولین. ئه تعریفی جامع از تروریسم بوده استگذشته در تکاپوي ارا
،  مجمع  سال  در آن  گردد که باز می 1972  سال  به  با تروریسم  مبارزه  براي  عمومی  مجمع
  .26نمود  تأسیس  تروریسم  با دستور کار تعریف  ویژه  اي کمیته

.  وجـود داشـت    تروریسـم   انگـاري   و جرم  تعریف  براي  عمده  ، دو دیدگاه در کمیته
  مگـر آن کـه    میسر نیست  با تروریسم  کیفري -  حقوقی  مبارزه  معتقد بود که  اول  دیدگاه
  تعریـف   مسـتلزم   جرایم  بودن  قانونی  اصل زیرابه عمل آید؛   از تروریسم  دقیقی  تعریف

اگـر    فشـرد کـه   مـی   پـاي   واقعیـت   بـر ایـن    دوم  ، دیدگاه لابدر مق. باشد می  جرایم  دقیق
  

  

26- G.A. 34th Session, Supp. No 37 (A/34/37) 1979. 



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  234

  تعریـف   به  حصول  ، امکان یکنزد  هاي تا سال  و یا حداقل  نیست  تعریف  قابل  تروریسم
  عـدم   بهانـه   بـه   تـوان  و نمـی   بـوده   ضروري  با آن  وجود ندارد، مبارزه  و اجماعی  جامع

  .27کرد  اعنامت  آن  از مبارزه با  تروریسم  تعریف
گـاه مـورد    کمیته در همان سال طرحی را براي تعریف تروریسم ارایه کرد کـه هـیچ  

متن پیشـنهادي کمیتـه جـرم تروریسـم شـامل مـوارد ذیـل        به موجب . توافق واقع نشد
  :شود می

ي اسـتعمارگر، نـژاد پرسـت و    ها کننده نظام بار یا سرکوب اعمال خشونت) 1(«
  .جنگند شان می بیگانه علیه مردمی که براي آزادي

هـاي   هاي باقی مانده یا گروه تحمل حضور یا کمک یک دولت به فاشیست) 2(
هـاي داراي حاکمیـت دیگـري     ستی آنها علیه دولـت مزدوري که فعالیت تروری

  .شود تدارك می
بار ارتکاب یافته توسط افراد یا گروهـی از افـراد کـه جـان      اعمال خشونت) 3(

هاي اساسی را مخدوش  گناه را گرفته یا به خطر اندازد و یا آزادي هاي بی انسان
نوشـت و اسـتقالل   به هر حال این مورد نباید بر حق تغییرناپذیر تعیین سر. کند 

هاي استعماري و نژادپرست و دیگر اشـکال   تمامی مردمی که تحت سلطه نظام
  ....سلطه بیگانگان هستند و همچنین مشروعیت مبارزه آنها تأثیر بگذارد

بار افراد یا گروهی از افراد که بـه منظـور تحصـیل منفعـت      اعمال خشونت) 4(
  28.»شود میارتکاب یافته و آثار آن به یک دولت محدود ن

سـه نکتـه    1937در مقایسه این تعریف با تعریف موجود در کنوانسیون عقیم سـال  
در این تعریف، تأکید کمیته فرعی مجمع عمومی نه بر  اول این که. درخور توجه است

اسـتثنائاتی ماننـد اعمـال     دوم ایـن کـه  تروریسم فردي بلکه تروریسـم دولتـی اسـت؛    
 سوم این کهل حق تعیین سرنوشت پذیرفته شـده؛ و  بار ارتکابی در خالل اعما خشونت

هاي بـارز   توجهی به ماهیت سیاسی جرم تروریستی، تحصیل منفعت که از شاخص با بی
  

  

27- Ibidem. 
28- G.A.Res. 3034, 27 UN GAOR Supp (No 30) at 119, U.N.Doc A/RES/3034. 
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 .29جنایات عمومی است به تعریف تروریسم تزریق شده است

کنوانسـیون پیشـگیري و مجـازات    «نـویس   زمان با این طرح، دولت آمریکا پـیش  هم
را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشـنهاد   30»المللی ریسم بیناي از اعمال ترو پاره
المللی نام  المللی را از جمله جرایم مهم بین نویس تروریسم بین ماده یک این پیش. نمود

المللی  هاي بین ها یا سازمان برده که با قصد صدمه به منافع یا تحصیل امتیازاتی از دولت
کنوانسیون، جرایمی چون قتـل غیرقـانونی، ایـراد    . یابد تحت شرایط خاصی ارتکاب می

المللـی نـام    صدمه جسمانی شدید و ربودن افراد را از جمله مصادیق جرم تروریسم بین
مشروط به این که این اعمال توسط نیروهاي نظامی یا علیـه آنهـا در خـالل    . برده است

 31.یک درگیري مسلحانه ارتکاب نیافته باشند

انند تعریف پیشنهادي کمیته ویژه مجمـع عمـومی نتوانسـت    نویس نیز به م این پیش
المللـی از تعریـف    از ایـن رو همچنـان جامعـه بـین    . ها را جلب نماید نظر موافق دولت

  .تروریسم ناتوان ماند
  خـود را در سـال    گـزارش   ، سـرانجام  فعالیـت   سال فتهاز   پس  کمیته نتیجه آن که

  عـدم   ، علـت  در آن  کرد کـه   عمومی  مجمع  تقدیم  ماز تروریس  تعریفی  ارایه  بدون 1979
  یافتـه   و توسـعه   توسـعه   در حـال   کشـورهاي   نظر میان وجود اختالف  تروریسم  تعریف

  32.بود  شده  اعالم  بخش رهایی  هاي نهضت  یتلفعا  چیستی  درخصوص
  از دبیرکـل  1987  در سـال   عمـومی   ، مجمع آن  علل  به  و توجه  کار کمیته  با شکست

  تعریـف   بـراي   المللـی  بـین   کنفـرانس   تشـکیل   بـراي   الزم  مقـدمات   کرد که  درخواست
  .33آورد  مرا فراه  بخش رهایی  از مبارزات  آن  و تفکیک  تروریسم

  عمـومی   مجمـع   اطـالع   به  گزارشی  طی 1989  در سال  ، دبیرکل درخواست  پیرو این
  

  

29- Rehman, Javaid, International Human Rights Law: A Practical Approach, Longman 
Pearson Education, England 2003 p. 442. 
30- United States Draft Convention for the Prevention of Certain Acts of International 
Terrorism, U.N.Doc. A/C/6/L. 850 (1972), Art. 1. 
31- Rehman, op.cit., p. 441. 
32- Ibidem. 
33- G.A.Res. 42/159, 7 Dec. 1987. 
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نظـر   اخـتالف   تروریسـم   تعریـف   بـراي   المللی بین  جامعه  نیناتوا  اصلی  علت  رسانید که
  34.باشد می  توسعه  و در حال  یافته  توسعه  شدید کشورهاي

  اي قطعنامه  تصویب  به  اقدام  گیري رأي  بدون  عمومی  ع، مجم دبیرکل  گزارش  متعاقب
بـه  .  داشت  بخش آزادي  از مبارزات  تروریستی  هاي فعالیت  بین  بر تفکیک  تالش  نمود که

  : موجب این قطعنامه
  ايه یوهشها و  ، روش اعمال  ار دیگر تمامیب یک  و چرا و براي  چون  بدون -1«

  ارتکاب  و در هر کجا که  شخص ره  ، توسط توجیه  و غیرقابل  جنایی  تروریستی
  .شود می  باشد، محکوم  یافته

  ملـل ال بـین حقـوق    موجـب   بـه   عهداتشانت  انجام  ها را براي دولت  و تمامی -2
در   یا مشارکت  ، کمک از سازماندهی  از خودداري  است  عبارت  خواند که فرامی

هـا   فعالیـت   این  و تشویق  دیگر یا تحریک  در کشورهاي  تروریستی  هاي فعالیت
  .35»....دیگر  در کشورهاي  ارتکاب  براي  خویش  در سرزمین

نیـز تأکیـد     بخـش  رهـایی   ايهـ  نهضـت   ، بر مشروعیت حال  در عین،  قطعنامه  در این
  کیفري  عمل  عنوان  به  آن  تروریسم،  تعریف  اوالً با عدم  شد که  آن  ، نتیجه بنابراین. گردید
  بـاقی   همچنـان   بخش رهایی  هاي نهضت  گردید؛ و ثانیاً مشکل  محکوم  توجیه  ابلقو غیر
  .ماند

 » المللی بین  تروریسم  امحاي  اقدامات«به   معروف  اعالمیه - طعنامهدر ق  موضوع  همین
از   تعریفـی   آن کـه   ، بـدون  سـو در دسـامبر هـر سـال      ایـن   به  سال  از آن. نیز تکرار شد

،  باشـیم  مـی   اعالمیـه   اجراي  در خصوص  اي قطعنامه  شود، شاهد تصویب  ارائه  یسمرترو
  تصـویب   بـه   حقوق بشر و تروریسم  به  راجع  قطعنامه  جهیتو  تعداد قابل  همان طور که

 . است  رسیده  عمومی  مجمع

 17، مجمع یک بـار دیگـر در   1979با شکست کمیته موقت مجمع عمومی در سال 
خود کمیته موقتی به منظور تعریـف تروریسـم    210/52طی قطعنامه 1996دسامبر سال 

  

  

34- A/44/456/Add.1, 10 Oct. 1989 
35- G.A.Res 44/29, 4 Dec. 1989. 
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المللـی در خصـوص    هـاي بـین   کنوانسـیون  وظیفه اصلی این کمیته تهیـه . تأسیس نمود
اي و تـدوین   هاي تروریستی، سـرکوب اعمـال تروریسـتی هسـته     گذاري سرکوب بمب

  .36المللی بود چارچوب حقوقی کنوانسیون جامع علیه تروریسم بین
ــه ترتیــب طــی ســال  نــویس  موفــق شــد پــیش 2005و  1997هــاي  ایــن کمیتــه ب

را  37اي هاي تروریستی و تروریسم هسـته  گذاري هاي مربوط به سرکوب بمب کنوانسیون
هـاي   این دو کنوانسیون به مانند دیگر کنوانسـیون . تهیه و به مجمع عمومی تقدیم نماید

المللی  انگاري مصداق خاصی از تروریسم بین المللی ضد تروریسم به تعریف و جرم بین
  .اند پرداخته

ر خصـوص تعریـف   در آخرین گام، کمیته پـس از پـنج سـال مـذاکره و مناقشـه د     
اوت  12را در تـاریخ   38المللی تروریسم بین کنوانسیون جامع علیه نویس تروریسم، پیش

در خـالل   39.از طریق کمیته شش مجمع عمومی به این مجمع تقـدیم کـرد   2005سال 
نــویس نیــز دو مبحــث مربــوط بــه تروریســم دولتــی و  مــذاکرات مقــدماتی ایــن پــیش

هـاي در   هاي غربـی بـا دولـت    طه رویارویی دولتترین نق بخش، مهم هاي رهایی نهضت
نـویس بـه شـرح ذیـل      این پیش 2به هر حال ماده  40.حال توسعه، عرب و مسلمان بود

  :المللی را تعریف نموده است تروریسم بین
هر شخصی که با هر شکلی به طور غیرقانونی و عمدي باعث بـروز یکـی    -1«

  :ن کنوانسیون شده استاز موارد ذیل شود مرتکب یک جرم در معناي ای
  مرگ یا جراحات شدید بدنی به هر شخص؛ یا) الف(
خسارات شدید به اموال عمومی یا خصوصی، شامل اماکن مورد اسـتفاده  ) ب(

عمومی، تسهیالت دولتی یا حکومتی، نظام حمـل و نقـل عمـومی، تسـهیالت     
  زیربنایی یا محیط زیست، یا 

  

  

36- Ad Hoc Committee established by G.A.Res 51/210 of 17 Dec. 1996, available at: 
<http://www. un.org/law/terrorism/index.html>. 
37- U.N.Doc A/59/766, 4 Apr. 2005. 
38- Draft of the Comprehensive Convention against International Terrorism. 
39- U.N.Doc. A/59/894, 12 Aug. 2005. 
40- U.N.Doc. A/57/37, 28 Jan-1 Feb. 2002. 
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کـه   ایـن مـاده  ) ب(اره شده در بند خسارت به اموال، اماکن، تسهیالت اش) ج(
منتهی به خسارات اقتصادي عمده شده یا چنین توانی را داشته باشـد، هنگـامی   
که هدف آن عمل به واسطه ماهیت یا محتوایش ارعاب جماعت، یا وادار کردن 

  .»المللی به انجام فعل یا ترك فعلی باشد حکومت یا یک سازمان بین

معتبر و شدید مبنی بر ارتکاب اعمال فـوق را نیـز جـرم    بند دوم این ماده نیز تهدید 
  . تروریستی دانسته است

تامل در فعالیت مجمع براي تعریف تروریسم بیانگر سه چالش عمده براي نیـل بـه   
  .شوداین مهم است که در ادامه به آنها پرداخته می

  روي مجمع عمومیهاي پیشچالش -ب
هـاي  اعـم و از مباحـث موجـود در کمیتـه    از اختالف نظر موجود در دکترین بطور 

نـویس کنوانسـیون جـامع ضدتروریسـم بطـور اخـص       تاسیسی مجمع براي ارائه پـیش 
بخـش از یـک طـرف و    هـاي آزادي شود که مشـروعیت مبـارزات نهضـت   مشخص می

هاي از طرف دیگر از سالیان دور از چالش» تروریسم دولتی«مجادالت سیاسی ناشی از 
عمومی در تعریف، تدوین و توسعه حقوق مبارزه بـا تروریسـم   روي مجمع اصلی پیش

بنـدي  آید هرچند که در سالهاي اخیر معضل جدیدي به نـام امکـان طبقـه   به حساب می
  .ها بعنوان رزمنده نیز به مشکالت سابق افزوده شده استتروریست

  نبرد مشروع یا فعالیت تروریستی: بخشهاي رهاییفعالیت نهضت -1
هــاي  بســیار ســریع ایــدولوژي مارکسیســم و حمایــت آن از نهضــت تولــد و رشــد

بخش بعد از جنگ دوم جهانی، به سرعت زمینه رشد تروریسـم   ضداستعماري و رهایی
هـاي   داري و سوسیالسـم، گـروه   هر یک از دو بلوك سرمایه. ی را فراهم ساختالملل بین

و از آنهـا بـه عنـوان    مخالف در بلوك دیگر را مورد حمایت مادي و معنـوي قـرار داده   
حال آن که هر کدام از ایـن  . برداري نمودند اي براي صدور ایدوئولوژي خود بهره وسیله

درصدد سـرکوب گـروه داخلـی و    » تروریسم«دو بلوك با بیشترین استفاده از برچسب 
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تروریسـت  «در چنین شرایطی بود که عبارت بسیار معـروف  . قطع حمایت خارجی بود
به عنوان یـک مـانع تـاریخی در برابـر مبـارزه مـؤثر بـا        » اه من استخو تو برادر آزادي

   .کند تروریسم بوجود آمده و همچنان خودنمایی می
بـا    ي رهایی بخش، الزم به ذکر اسـت کـه در ارتبـاط   ها نظر به اهمیت بحث نهضت

  :دارند  نمود بیشتري  اساسی  چند مسأله  بخش رهایی  هاي و نهضت  تروریسم
  شوند؟ می  محسوب  بخش رهایی  زاتیمبار  چه) 1
  شوند؟ می  محسوب  تروریستی  بخش رهایی  هاي و فعالیت  آیا مبارزات) 2
  محسـوب   یسـتی ر، ترو بخـش  رهـایی   هـاي  نهضـت   هـاي  از فعالیـت   دسـته   کدام) 3

  ؟ندشو می
و   توسـعه   در حـال   کشـورهاي   نظر میان  اختالف  اصلی  فوق، علل  سؤاالت  به  پاسخ

  توسـعه   در حـال   راسـتا، کشـورهاي    در ایـن . باشـد  می  تروریسم  در تعریف  یافته توسعه
  روریسـتی ت  هاي اگر با روش  دانند حتی می  را مشروع  بخش رهایی  مبارزات  اصوالً تمامی

  هـدفی   کـه   اسـت »  آزادي«  و اقدامات  مبارزات  از این  هدف  چرا که. باشد  یافته  ارتکاب
  بخـش  رهـایی   مبـارزات   در شناسایی  یافته  توسعه  ، کشورهاي در مقابل. باشد می  مشروع
  داخلـی ر در امـو   مداخلـه   به  سیاسی  هاي و با گزینه  داشته  خود را ملحوظ  سیاسی  منافع

  مبـارزاتی   چـه   آن کـه   تعیـین   حساسـیت   رو نظر بـه   از این. پردازند دیگر می  کشورهاي
  زمینـه   را در ایـن   قواعـدي   تـدریج   بـه   الملل شوند حقوق بین می  وبمحس  بخش رهایی
در نظـر    بخش رهایی  ها و مبارزاتی قواعد، تنها سازمان  این  موجب  به.  است  کرده  تدوین

باشند در   قرار گرفته  المللی و بین  اي منطقه  هاي سازمان  مورد شناسایی  شوند که می  هفتگر
شود  می  ارتکاب  مرکزي  دولت  علیه  که  آنان  هاي و فعالیت  اعمال  تمامی  صورت  غیر این

  سـازمان . خواهـد شـد    در نظر گرفته  ، تروریستی دیگر شرایط  تحقق  و در صورت  جرم
  نظـامی   و نیروي  فیلیپین  ابوسیاف  اسپانیا، گروه  هاي باسک  ، جنبش ایران  خلق  ندیمجاه

  مـورد شناسـایی    گـاه   هـیچ   ها هستند که سازمان  این  از جمله)  FARC (کلمبیا   انقالبی
  بخـش   رهـایی   ، سـازمان  در مقابـل . انـد  قـرار نگرفتـه    المللی و بین  اي منطقه  هاي سازمان
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  دو سـازمان   صراحتاً مـورد شناسـایی    که  است  هایی سازمان  از جمله)  PLO(   فلسطین
  دیگر از سـال   و از سوي  قرار گرفته  اسالمی  کنفرانس  مانو ساز  عرب  اتحادیه  اي منطقه
متحـد حضـور     ملل  سازمان  عمومی  در مجمع» ناظر»  عنوان  به  سو همواره  این  به 1974
  41.است  داشته

  ، تروریسـتی  بخـش  آزادي  ها و مبارزات آیا اصوالً نهضت  که  پرسش  با این  در ارتباط
وجـود    بـه   استعمارزدایی  با نهضت  رسد چرا که نظر می  به  روشن  ، نیز پاسخ هستند یا نه

،  خصوص  در این  عمومی  متعدد مجمع  هاي قطعنامه  و تصویب  میالدي 60  در دهه  آمده
رو   از ایـن .  اسـت   و مسـلم   بارهـا مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه       مبارزاتی  نینچ  مشروعیت
  کنـد در اقلیـت   مـی   معرفـی   را تروریسـتی   بخـش  رهـایی   اصوالً مبـارزات   که  دیدگاهی

  . است  اهمیتی بی
از   هـا و مصـادیقی   فعالیـت   چه  که  سؤال  این  به  ، پاسخ گفته  پیش  دو مسأله  در مقابل

هـر    ؛ چـرا کـه   شود بسـیار دشـوار اسـت    می  محسوب  تروریستی  بخش، رهایی  تمبارزا
،  شـناختی   جامعـه   و حتی  ، ژئوپلتیک ، ایدئولوژیک سیاسی  هاي اندیشه  به  با توجه  دولتی
. دانـد  مـی   مشـروع   بخش رهایی  هاي نهضت  را براي  خشن  از اقدامات  بسیاري  به  توسل
  غیرنظـامی   و امـاکن   اشخاص  به  انتحاري  حمالت  چیستی  ها به دولت  واکنش  مثال  براي

  دولـت   ها از جملـه  از دولت  اي پاره.  است  بسیار متنوع  فلسطین  اشغالی  هاي در سرزمین
  طلبانـه  را شـهادت   عملیـات   نـوع   ، ایـن  و مذهبی  ایدئولوژیکی  یانبا اتکا بر مب  ایران.ا. ج

  نـوع   ایـن   و اسـراییل   دیگر همانند آمریکا، انگلسـتان   اي ند؛ عدهنک می  و ستایش  خوانده
کننـد؛ و در   مـی   و محکـوم   دانسـته   روریسـتی مطلقاً ت  آن  نظر از مبانی را صرف  حمالت
بـر   عمـال ا  نـوع   این  شناسی و جامعه  شناسی انسان  مبانی  به  دیگر با توجه  اي ، عده نهایت

  وضـعیتی   در چنـین . ورزنـد  أکیـد مـی  تنهـا  آ  منجر به  فاتاختال  و سیاسی  اي ریشه  حل
معیارها در   این. رسد نظر می  دمند بهسو  حقوقی  شده  پذیرفته  معیارهاي  حداقل  استخراج

  : است  بندي  طبقه  بند قابل  سه
  

  

41- G.A.Res. 3237 (XXIX), 22 Nov. 1974; 42/210, 17 Dec. 1987; and 42/229, 21 Dec. 1987. 
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هر   و توسط  هر شکل  ، به رسیده  تصویب  به  با اجماع  که  اسنادي  مطابق  تروریسم) 1
  42. است  و محکوم  توجیه  ، غیرقابل کیفري  شود، عملی  ارتکاب  که  صخش

  مکــرر جامعــه  و تصــدیق  د شناســایی، مــور بخــش رهــایی  مبــارزات  مشــروعیت) 2
  43. است  قرار گرفته  المللی بین

  بخش رهایی  هاي فعالیت  تمامی  مشروعیت  به  قایل  که  هایی دولت  در دیدگاه  حتی) 3
حقـوق    بـا اصـول    مطابقـت «  بـه   ها منـوط  و فعالیت  مبارزات  این  د نیز مشروعیتنهست
  . است  شده  »الملل  بین

  و اشـخاص   اهـداف   بـه   ، حملـه  عرفـی   الملـل  حقوق بیناصول   راستا مطابق  در این
  جنگی  یا جنایت  بشریت  علیه  جنایت  زمانی  ظرف  و حسب  ، منع هر عنوان  به  غیرنظامی

  44. است  شده  یقتل
بـا    و مبـارزه   آفریقـا در منـع    اتحادیـه   کنوانسـیون  3  مـاده   و بند یـک   ، مقدمه بعالوه

، و  تروریسـم   در سرکوب  عرب  اتحادیه  کنوانسیون 2  ماده)  الف(و بند   ، مقدمه یسمترور
  بـا تروریسـم    هدر مبـارز   اسالمی  کنفرانس  سازمان  کنوانسیون 2  ماده)  الف(و بند   مقدمه

از عـداد    الملـل  حقوق بین  با اصول  مطابقت  شرط  را به  بخش رهایی  ، مبارزات المللی بین
  :اخیر  دو کنوانسیون  و ماده  مقدمه  موجب  به. اند استثنا کرده  المللی بین  وریسمتر

  ، دولـت  خـارجی   اشـغال   علیـه   کـه   مردمـی   مبـارزه   حق  مشروعیت  با تصدیق«
  بـراي   مسلحانه  مبارزه  از جمله  وسایل  با کلیه  نژادپرست  هاي تعمارگر و نظامسا

بـا    آنهـا، مطـابق    و استقالل  سرنوشت  تعیین  حق  ايو استیف  سرزمین  آزادسازي
  .»جنگند متحد می  ملل  هاي و قطعنامه  و اهداف  اصول

  اشـغال   علیـه   مسـلحانه   مبـارزات   از جملـه   مردمـی   مبـارزات  -)  الف( 2  ماده«
  با هـدف   الملل حقوق بین  با اصول  مطابق  که  ، تجاوز، استعمار و سلطه خارجی

  

  

42- G.A.Res. A/49/60, 9 Dec. 1994. 
43- For Example See: G.A.Res. 2625 (XXV), 24 Oct. 1970. 

و پروتکل اول الحاقی به آنها در سال  1949هاي چهارگانه ژنو  کنوانسیون: در این خصوص نک -44
  .المللی کیفري بین، اساسنامه محکمه کیفري یوگسالوي سابق و رواندا و اساسنامه دیوان 1977
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  یـک   عنوان  شود نباید به می  انجام  سرنوشت  تعیین  حق  و استیفاي  بخشی رهایی
  .»شوند  در نظر گرفته  تروریستی  جرم

،  هدف  مشروعیت  که  است  استنباط  قابل سنتز  ، این گفته پیش  مقدمه  با در نظر گرفتن
حقـوق    اصـول   ،کلـی طـور    بـه   ؛ زیرا45؛باشد نمی  نامشروع  وسایل  به  توسل  کننده توجیه

  ، بـه  است  مشروع  هدف  توجیه  براي  نامشروع  ابزار و وسایل  به  توسل  مخالف  الملل بین
  بنـابراین . باشـد   مخالف  برداشتی  با چنین  هک  یافت  توان را می  اي کمتر قاعده  که  اي گونه

ادعـا    که  نیست  پیچیدهدر ق ، آن بخش رهایی  هاي و نهضت  تروریسم  معادله  باید پذیرفت
  مباحـث   پیچیـدگی   تروریسـم   در تعریـف   المللـی  بـین   جامعه  ناتوانی  لذا علت. شود می

و   جهـانی   هـاي  ها و بلوك دولت  اسییس  ايه و دیدگاه  در منافع  ، بلکه نیست  آن  حقوقی
  . است  نهفته  اي منطقه

ضـد اسـتعماري، اخـتالف    هـاي   امروزه اگرچه ادعا شده کـه نظـر بـه پایـان جنـگ     
 اما 46،بخش دیگر مصداق ندارد هاي رهایی هاي شرق و غرب درخصوص نهضت دولت

اصـلی در تعریـف     واقعیت این است که ایـن موضـوع هنـوز هـم یکـی از دو چـالش      
 47.باشد تروریسم می

  تروریسم دولتی به مثابه برچسبی سیاسی -2
  مخـالفین   حـذف   از جملـه   کومـت ح  گرایانـه  رفتار سرکوب  به  در گذشته  تروریسم

رفتـار    توصـیف   بـراي   اصـطالح   اخیر این  در سده  شد؛ در حالی که اطالق می  تروریسم
قـرار    مـورد اسـتفاده    عمـومی   و امـاکن   غیرنظامیان  علیه  دولت  مخالف  هاي گروه  خشن

  از اصطالح  چنانهم  ژورنالیستی  و در نوشتارهاي  هذا در ادبیات سیاسی مع.  است  رفتهگ
  دقیق  و تفکیک  اصطالح  این  جایگاه  دادن  نشان  رايب. شود می  استفاده»  دولتی  تروریسم«

  

  

45- Oeter, Stefan, “Terrorism and Law of War”, in: Societe Francaise pour le Droit 
International, Les Nouvelles Menaces Contro La Paix et La Sécurité Internationales/New 
Threats to International Peace and Security, Journee Franco – Allemande, Paris 2004, p. 8. 
46- Neuhold, Hans Peter, “Post – Cold War Terrorism: Systemic Background Phenomenology 
and Definitions”, in: Socitéte Francaise…, op.cit., p. 29. 
47- Gasser, Hans Peter, “Act of Terror, Terrorism and in International Humanitarian Law”, 
International Review of Red Cross, Vol. 84, No. 847, Sep. 2002, p. 549. 
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ها، و  افراد، افراد با دولت  میان  ارتکابـی  هاي خشونت  بازشناسی ،» فردي  تروریسم«از   آن
: بررسـی اسـت   قابـل  دلهمعا  در پنج  روابط  این  تبیین.  است  ها با یکدیگر ضروري دولت

خشونت افـراد بر ضـد یکدیـگر، خشونت افراد بر ضـد دولت، خشونت دولت بر ضد 
  برانداز تروریستی  هاي گروه  هاي از فعالیت  خارجی  هاي و حمایت دولت  افراد، پشتیبانی
  .بر ضد یکدیگر ها دولت  ، و خشونت بر ضد دولت

  افراد بر ضد یکدیگر  خشونت )1
گردد  می  ترور استفاده  نیز از اصطالح  فجیع  هاي در موارد قتل  ژورنالیستی  ادبیاتر د

  مـواردي   در چنـین . برقـرار گـردد    آن  و معنـاي   لفـظ   این  بین  مفهومی  ارتباطی آن که بی
  گیـرد کـه   در حقوق جزا قـرار مـی    شده  بینی یشپ  عمومی  رایمج  مزبور در زمره  جنایت
  آن کـه   ولا: احراز گـردد   دو شرط  مگر آن که  است  تعقیب  ابلق هر کشور ینوانق  مطابق

  یـا لشـکري    کشـوري   رتبـه   عالی  مقامات  از جمله  جنایی  حمله  یا هدف  مقتول  شخص
مذکور واجد   جنایت  صورت  نیدر ا. باشد  سیاسی  قصد ضارب  آن که  ومدو   بوده باشد،

  .خواهد بود  تروریستی  وصف

   افراد بر ضد دولت  خشونت )2
  یافتـه   سازمان  یا خشونت  فردي  خشونت  از حالت  اعم  افراد بر ضد دولت  شونتخ

  خشـونتی   چنین  این که  به  دهد مشروط می  را تشکیل  تروریسم  اصلی  معناي 48) جمعی(
بـر    جنایـت   مذکور عنـوان   خشونت  صورت  در غیر این. باشد  آمیخته  یسیاس  با اهداف

  حقـوق جـزا از جـرایم     مطـابق   کـه   خواهد داشـت   عمومی  یا اموال  دولتی  ضد مقامات
  

  

مقوله سازمان یافتگی اعمال تروریستی در برخی از تعاریف موجود از تروریسم که از طریق دخیل  -48
و  براي مثال قوانین آلمان، اسپانیا، اسرائیل. نظر است شود، دچار اختالف بودن تعدادي از افراد محقق می
دانند در حالی که قوانین آمریکا، بریتانیا، روسیه و ترکیه ساکت بوده و  ایتالیا اقدام جمعی را الزم می

  :براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به. دانند ظاهراً اقدام جمعی را براي تحقق جرم تروریستی الزم نمی
Walter, Christian, “Defining Terrorism in National and International Law”, Berlin, 
Heidelberg, 2003, available at: < http://edoc.mpil.de/conference-on-terrorism/imdex.cfm>. 
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  49.گردد می  تلقی  عمومی

  بر ضد افراد  دولت  خشونت) 3
  بـه   دولـت   در آن  کـه   تسا  شود حالتی می  نیز خوانده  دولتی  تروریسم  که  حالت  ینا

حقـوق بشـر و     شـده   و شـناخته   بنیـادین   راتمقـر   بـا نقـض    یـا مـوردي   مند ظامنطور 
  و نـژادي   ، مـذهبی  ، قـومی  سیاسی  هاي ، گروه مخالفین  و حذف  سرکوب  بشردوستانه به

  علیـه   ملـل عرفـی، جنایـت   ال بـین هادر حقـوق   نقض  از این  اي پاره. کند می  اقدام  اقلیت
  شـده   بینـی  پـیش   نایـات ج  بـه   نگـاهی .  اسـت   شـده   شـناخته   یا جنایات جنگی  بشریت

آنها، مجموعه قواعد  1977  الحاقی  هاي و پروتکل 1949ژنو   چهارگانه  هاي درکنوانسیون
  سـالوي گبـراي یو   المللـی کیفـري   بـین   اساسنامه دادگاه ،50بر ضد صلح و امنیت بشري

المللـی   بـین   دیوان  و اساسنامه ،52براي رواندا  المللی کیفري بین  دادگاه  اساسنامه ،51 سابق
  نتیجـه   چنین  توان می  بنابراین.  الملل است در حقوق بین  وضعیتی  چنین  گویاي 53 کیفري
  شـد فاقـد جایگـاه     عرضـه   از آن  کـه   با مفهـومی »  دولتی  تروریسم« اصطالح  که  گرفت

  هـاي  نقـض   در قالب  عملکرد دولت  چرا که.  است  ملل موضوعهال بینحقوقی در حقوق 
  بنـدي  طبقـه   قابـل   شدید حقوق بشردوستانه  هاي حقوق بشر و نقض  مند ظامنیا   دهگستر
  .باشند  یا بیگانگان  مذکور اتباع  هاي نقض  قربانی  از آن که  ، اعم است

  

  

  :داند نگاه کنید به براي دیدن یک نظر مخالف که تروریسم را لزوماً خشونت علیه دولت نمی -49
Zeidan, Sami, “Desperately Seeking Definition: the International Community’s Quest for 
Identifying the Specter of Terrorism”, Cornell Interantional Law Journal, Vol. 39, 2003-
2004, p. 493. 
50- I.L.C. Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, Chapter II, 1996, 
availabe at: <http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7-4-
1996.pdf>.  
51- Statute of International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: (ICTY), S.C.Res. 
827, 25 May 1993. 
52- Statute of International Criminal Tribunal for Rwanda: (ICTR), S.C.Res. 935, 1 Jul. 1994. 

الملل قوه  دفتر امور بینالمللی و سند نهایی کنفرانس دیپلماتیک رم،  اساسنامه دیوان کیفري بین -53
  .1377، مهرماه قضاییه
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هاي  ها و گروه حمایت و پشتیبانی دولت از فعالیت: تروریسم دولتی )4
  تروریستی

» تروریسـم دولتـی  «محتواي  بدع نظریه بیمجمع عمومی سازمان ملل متحد را باید م
توضیح آن که اولین قطعنامه مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد در خصـوص     . دانست

به تصویب رسید تحت تأثیر نهضت استعمارزدایی موجـود   1972تروریسم که در سال 
هاي استعمارگر و نژاد پرست و بیگانه را بـه   گرایانه دولت در دهه هفتاد، اعمال سرکوب

  :به موجب این قطعنامه. نوان عمل تروریستی در نظر گرفته استع
ي هـا  گرانـه و تروریسـتی نظـام    اسـتمرار اقـدامات سـرکوب    ]مجمع عمومی[«

استعماري، نژادپرست و بیگانه در انکار حق مشروع مردم بر تعیین سرنوشـت،  
  .54»]کند محکوم می[هاي بنیادین آنها را  استقالل، دیگر حقوق بشر و آزادي

هاي بعدي مجمع این امر تا حدودي با تبیین و تفکیک مشروعیت  اگرچه در قطعنامه
امحـاي تروریسـم     در قطعنامـه  1994بخش اصالح شد ولی در سال  هاي رهایی نهضت

کیفري و غیرقابل توجیه بودن تروریسم توسط هـر کـس   «المللی با گنجاندن عبارت  بین
ید باقی ماند که آیا در نظـر مجمـع عمـومی    دوباره جاي این ترد 55»که انجام شده باشد

  56همچنان تروریسم دولتی داراي مفهوم است یا نه؟
این وضعیت در خصوص کنوانسیون در حال مذاکره ملل متحد درخصوص تعریف 

در کمیته ویژه مجمع عمومی طراحان این کنوانسـیون در  . جامع تروریسم نیز ادامه دارد
عمـالً مباحـث مربـوط بـه تروریسـم       1994یه سـال  مقدمه آن با گنجاندن عبارت اعالم

هـاي عـرب و    به هر حال پیشرفت اندکی در مواضع دولـت  .57اند دولتی را استمرار داده
هاي پیشنهادي خود اقدامات خصمانه  ها طی طرح این دولت. خورد اسالمی به چشم می

ارجی هاي تحت اشـغال خـ   هاي مسلحانه از جمله در سرزمین طرفین در خالل درگیري
  

  

54- G.A., Res. 3034 (XXVII), 18 Dec. 1972, para. 4. 
55- Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, G.A.Res. 46/60, 17 Dec. 
1995. 
56- Walter, op.cit., p. 15. 
57- UN Doc. A/57/37 Annex I. 
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ها در  آنها همچنین اقدامات نیروي نظامی دولت. اند را از شمول کنوانسیون خارج دانسته
الملـل   یک کشور، تا جایی که این اقدامات براي انجام وظایف و مطابق بـا حقـوق بـین   

  58.اند باشد را تابع کنوانسیون ندانسته
سـتی درنظـر   طرح عجیـب دولتهـا نیکاراگوئـه بـراي تروری     با وجود پیشرفت اخیر،

که از سابقه کنتـرل شورشـیان کنتـرا توسـط      59گرفتن کنترل موثر گروههاي تروریستی،
-میالدي آن کشور نشات مـی  80دولت ایاالت متحده امریکا در خالل درگیریهاي دهه 

  .گیرد، دوباره به بحث تروریسم دولتی دامن زده است
در مباحـث   60داناننظر از رویکرد مجمع عمومی، برخی از حقوقـ  به هر حال صرف

این دو مفهوم عبارتند . مربوط به تروریسم دولتی بین دو مفهوم قائل به تفکیک شده اند
  .62و حمایت دولت از تروریسم 61پشتیبانی دولت از تروریسم: از

به طور کلی آن چه که از مفهوم پشتیبانی دولـت از تروریسـم    در توضیح باید گفت
تروریسـتی را    ی اسـت کـه دولتـی عملیـات    هـای  شود محـدود بـه وضـعیت    فهمیده می

در حالی که مفهـوم حمایـت دولـت از تروریسـم     . کند ریزي، هدایت و کنترل می برنامه
به هر حال باید بر . تر از پشتیبانی هستند شود که پایین شامل کلیه مواردي از حمایت می
که  63»ن تروریسمکمیتۀ پاسخ به دولت پشتیبا«اعضاي ِ این نکته تأکید کرد که بسیاري از

تأسیس شده، عدم رضایت خود  1986الملل در سال  توسط جامعه آمریکایی حقوق بین
  .64اند را از این مفاهیم به واسطه فقدان دقت حقوقی آنها اعالم نموده

الملل براي این که دولتی را دولت پشتیبان تروریسـم بـدانیم    از نقطه نظر حقوق بین
  

  

58- UN Doc. A/57/37 Annex IV. 
59- UN Doc. A/65/37 (2010). 
60- Malzahn, Scott, "State Sponsorship and Support of International  Terrorism: Customary 
Norms of State Responsibility", Hasting International Law and Comparative Law Review, 
Vol. 2, 2002-2003, pp. 95-98; Nyamuya Maocoto, Jackson, “War on enemy: Self – defense 
and State – Sponsored terrorism”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 4, 2003, pp. 
413-420. 
61- State Sponsorship of Terrorism. 
62- State Support of Terrorism. 
63- Committee on Response to State Sponsor Terrorism. 
64- Malzahn, op.cit., p. 96. 
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هـا را   الملـل عمـل تروریسـت    طرح کمیسیون حقوق بین 11و  8باید بتوان مطابق مواد 
در . ها را نماینده عملی دولت در نظـر گرفـت   عمل دولت، و به عبارت دیگر تروریست

هاي دولت مشهود باشد اما اسناد و مدارك  غیر این صورت یعنی در صورتی که حمایت
کـه دیـوان   ماننـد وضـعیتی    -کافی براي اثبات رابطـه نماینـدگی وجـود نداشـته باشـد     

تـوان بـه جـاي عبـارت      مـی  -المللی دادگستري در قضیه نیکاراگوئـه اعـالم نمـود     بین
در ایـن  . پشتیبانی دولت از تروریسم از تعبیر حمایت دولت از تروریسم اسـتفاده نمـود  

خصوص باید تأکید کرد که احراز مسؤولیت دولت براي حمایت از تروریسـم مسـتلزم   
در این راستا توجـه بـه سـه وضـعیت     . باشد خود می بررسی هر قضیه در شرایط خاص

المللـی   وضـعیتی کـه در آن دولتـی فعاالنـه از تروریسـم بـین      . رسد ضروري به نظر می
کند؛ وضعیتی که در آن دولتی وظیفه خود مبنی بر جلوگیري از تروریسم را  حمایت می
» کن یا مسـترد  اتمجاز یا« گیرد؛ و در نهایت وضعیتی که در آن دولتی وظیفه نادیده می

 .65گیرد را نسبت به افراد مظنون و متهم به ارتکاب جرایم تروریستی نادیده می

در مورد پشتیبانی دولت از تروریسم نیز باید تأکید کرد که این مفهوم هم شامل فعل 
هاي پشـتیبانی   آموزش، تأمین منابع مالی و حمایت، از مثال. و هم شامل ترك فعل است

هاي تروریست در سرزمین و عـدم ممانعـت از    عل و تحمل حضور گروهاز نوع انجام ف
هـا   دولـت  زیـرا . باشـد  هاي تروریستی از مصادیق پشتیبانی از نوع ترك فعل مـی  فعالیت

شــوراي امنیــت موظــف بــه عــدم حمایــت فعــال و منفعــل از  1373مطــابق قطعنامــه 
  .66ها هستند تروریست

شتیبانی یـا حمایـت توصـیف کنـیم در     نظر از این که وضعیت را پ به هر حال صرف
الملل در مورد مسـؤولیت دولـت،    ها مطابق طرح کمیسیون حقوق بین کلیه این وضعیت

المللی از پیش مستقر مبتنـی خواهـد    المللی دولت بر نقض یک تعهد بین مسؤولیت بین
بود که در صورت انتساب درست آن به دولت مورد نظر، تکلیف بـه جبـران خسـارات    

  

  

65- Ibid., pp. 96-98. 
66- Nyamuya, op.cit., p. 413. 



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  248

  67.ا به دنبال خواهد داشتمقتضی ر
الملل نشان میدهند که  هاي فوق و عنایت به مقررات مرتبط حقوق بین توجه به مثال

کـه   ندشـو  مـی   حسوبم 68المللی هایی از این دست از جمله اعمال متخلفانه بین فعالیت
) و(بنـد    موجـب   براي مثال به. خواهند داشت  دنبال  مرتکب آنها را به  دولت  مسؤولیت

  :زتجاو  تعریف  طعنامهق 3  ماده
یا   طور مستقیم  به  و مزدوران  نظامیان  ها، شبه ، گروه نظامی  هاي دسته  اعزام) و(«

  .69»...کشور دیگر  علیه  ظامین  عملیات  منظور انجام  به  دولت  یک  از جانب

  .شود جاوز محسوب میت
»  امیظـ اعمـال ن »  مثابـه   وانند بـه ت نمی  روریستیاعمال ت  کرد تمامی  هذا باید دقت مع

  الملـل  حقـوق بـین    اصـول   عالمیهاراستا   در این. شوند  در نظر گرفته  مورد نظر قطعنامه
  داراي 70متحـد   با منشـور ملـل    ها مطابق دولت  میان  و همکاري  دوستانه  روابط  به  راجع

  : اعالمیه 11و  10  بندهاي  موجب  به.  است  تري مفصل  مقررات
  نیروهـاي   سـازماندهی   به  ، تشویق کردن  از سازماندهی   است  مکلف  هر دولتی«

  در سـرزمین   ایجاد آشـوب   ، براي مزدوران  شامل  نظامی  هاي یا دسته  نظامی  شبه
  .ورزد  کشور دیگر خودداري

در   یـا مشـارکت    ، کمـک  تحریـک   ، کردن  از سازماندهی   است  مکلف  هر دولتی
  در کشور دیگر امتناع  تروریستی  هاي یا فعالیت  يشهر  طلبانه آشوب  هاي تفعالی
  کـه   اي یافتـه   سـازمان   هـاي  فعالیـت   را براي  از سرزمینش  استفاده  و اجازه  کرده

  .»، ندهد است  کشور دیگري  زور علیه  به  بر تهدید یا توسل  مشتمل

  الملـل  ق بـین وحق  که توسط کمیسیون  تدول  مسؤولیت  ، طرح مقررات  بر این  الوهع
افراد   غیرقانونی  اعمال  انتساب  قابلیت  در زمینه  مفصلی  مقررات  تدوین شده است داراي

  

  

67- Malzahn, op.cit., pp. 97-98. 
68- International Wrongful Act. 
69- General Assembly Resolution on Definition of Aggression, 3314 (XXIX), 14 Dec. 1974. 
70-General Assembly Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly 
Relations, and Co- operation among States in accordance with the Charter of the United 
Nations, 2625 (XXV), 24 Oct. 1970. 
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  ایـن   مقـررات   چرا کـه .  استناد است  حسب مورد قابل  باشد که ها می دولت  ها به و گروه
  .باشد می  عرفی  گیویژ  داراي  انتساب  قابلیت  در زمینه  ویژه  به  طرح

المللـی منتهـی بـه     شناسایی مصادیق تروریسم دولتی به عنـوان فعـل متخلفانـه بـین    
در کنـار ایـن   . المللی، یکی از دالیـل رد مفهـوم تروریسـم دولتـی اسـت      مسؤولیت بین

باشـد کـه بـه     استدالل، کیفري بودن اعمال تروریستی از دیگر اسـتدالالت موجـود مـی   
 روریسـم در نظـر گرفتـه شـوند؛ زیـرا     تواننـد مرتکـب جـرم ت    ها نمی موجب آن دولت

  71.الملل کیفري نیستند ها موضوع حقوق بین تروریسم یک جرم کیفري بوده و دولت

  درگیري مسلحانه: ها بر ضد یکدیگر دولت  خشونت )5
هاي مسلحانه قابـل   درگیري درهاي تروریستی  همواره امکان توسل به روش اگرچه

 والًا  چـرا کـه  .  است  نیز متفاوت  در جنگ  با مخاصمه طرفین  یسمرورتتصور است ولی 
  المللـی  و بـین   از داخلـی   اعم  نگجانیاً ث، و 72معنا دارد  غیرنظامیان  اساساً علیه  روریسمت

  وجود ممکـن   با این. دکن را انکار می  ماهیتاً آن  تروریسم  که  است  قواعد و ضوابطی  تابع
  قابل  با تروریسم  سادگی  به  که  است  مفاهیمی  از جمله  نامنظم  جنگ  شود که  گفته  است
بـا    مشـترکی   و اهـداف   تاکتیـک   ها داراي ا چریکه جنگ  در این  چرا که. باشد می  خلط

  در امـاکن   گـذاري  ، بمـب  ربایی  ور، آدمرت  به  آنها متوسل  ،مثال  براي. ها هستند تروریست
ها اجبـار و وادار   نیز مانند تروریست ها چریک  اهداف. شوند می  يو گروگانگیر  عمومی
  اییهـ  تفـاوت   حـال   بـا ایـن  . باشـد  می  و وحشت  ایجاد جو رعب  از طریق  دولت  کردن

عضـو    بـا آن کـه    هـا  چریک  ین کها  تر از همه مهم. وجود دارد  دو دسته  این  بین  بنیادین
  کمک  منظم  جنگ  در یک  متبوعشان  ارتش  به  ر نامنظمطو  به  در عمل  نیستند ولی  ارتش

  

  

71- Malzahn, op.cit., p. 90; Nyamuya, op.cit., p. 407. 
و  2000المللی نظیر کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم مصوب سال  این نکته در برخی اسناد بین. 71

ن و نظامیا) رزمندگان(با این حال وزارت خارجه آمریکا بین نظامیان در حال جنگ . دکترین ریشه دارد
خارج از جنگ تفکیک قایل شده و حمله به نظامیان دسته اخیر را جزء جرایم تروریستی در نظر 

  .گیرد می
Malzahn, op.cit., p. 89. 
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  بـا ایـن  .  است»  مبارزه»  ها چریک  اصلی  تر، هدف دقیق  به عبارت. رسانند می  و مساعدت
آنهـا  . دهنـد  مـی   انجام  منظم  جنگ  کی  اصول  رعایت  را بدون  مبارزه  آنها این  تفاوت که

حصول   امیدوار و در صورت  بر دشمن  و پیروزي  رفتص  به  منظم  مانند دیگر رزمندگان
ورزنـد؛ در   مـی   اهتمام  شده  تصرف  بر سرزمین  حاکمیت  و اعمال  تصرف  به  مهم  این  به

. 73 نهـا نیـز جنـگ نیسـت    آ  اصـلی   ندارند و هدف  اي داعیه  ها چنین تروریست  حالی که
نیـز    موجـود در جنـگ    از خشونت  سمتروری  خشونت  که  گرفت  نتیجه  توان می  بنابراین
  . است  متفاوت

در »  دولتـی   تروریسم«  مفهوم  جایگیري  و عدم  گفته پیش  مباحث  به  با عنایت  بنابراین
در   تروریسـم   رسید که  صریح  هجنتی  این  باید به  خشونت،  اعمال  ايه کدام از قالب  هیچ
و   ها بـوده  دولت  به  یا غیر مستقیم  مستقیم  دشهخ  آن  هدف  که  است  فردي  جنایات  زمره

خطـر    را بـه   بشـر   ، حیـات  غیـر نظـامی    و اهـداف   گرفتن اشـخاص   با نشانه  راه  در این
  اسـت   ذاتاً دولتی  که  دانست  اتییاز جنا  توان را نمی  رو اصوالً تروریسم  از این. اندازد می

  دولتی  و پشتیبانی  ، کمک ، هدایت ، سازماندهی ریک، تح تشویق  امکان  همواره  که  اگر چه
  متخلفانـه   عمـل   عرفـی،   الملـل  مداخالت در حقـوق بـین    و این گونه  تصور است  قابل

  .باشد  داشته  را به دنبال  خاطی  دولت  تواند مسؤولیت و می  شده  شناخته
 الملـل  بـین ق گیري که بحث تروریسم دولتی جایگـاهی در حقـو  با وجود این نتیجه

ی معطـوف اسـت دو   المللـ  بـین موضوعه نداشته و بیشتر به حمایت دولتها از تروریسم 
دلیل حقوقی و سیاسی براي استمرار مجادله میان دولتها در خصوص تروریسـم دولتـی   

بـراي انتسـاب    الملـل  بـین دلیل حقوقی به آستانه بسیار باالي حقوق . رسدقابل تامل می
به دیگـر سـخن، درجائیکـه    . شودو گروهها به دولتها مربوط می اعمال تروریستی افراد

زنـد و در عـین   موضوعه از شناسایی اعمال تروریسم دولتی سرباز مـی  الملل بینحقوق 
امکـان  » هـاي تروریسـتی  بر فعالیـت  74کنترل موثر«حال، با اصرار بر آستانه بسیار باالي 

  

  

72. Hoffman, op.cit., p 22; See also: Neuhold, op.cit., p. 26. 
قضیه  دادگستري و دری الملل بینبراي نخستین بار توسط دیوان » کنترل موثر«گفتنی است که ضابطه . 74
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انـد را  دولت ارتکاب یافته 75»ترلتحت هدایت یا کن«هاي تروریستی که انتساب فعالیت
کند، زمینه براي استناد به تروریسم دولتـی بـویژه از سـوي    غیرممکن یا بسیار دشوار می

زیرا در بسیاري از موارد امکان اثبات . شوددولتهاي قربانی اقدامات تروریستی فراهم می
ماننـد   76یالملل بین از سوي دولت خوانده براي ارتکاب اعمال متخلفانه» صدور دستور«

  .اقدامات تروریستی اگر نه غیرممکن، در عمل بسیار دشوار است
هاي شرق و غرب تداوم گیري بلوكدلیل سیاسی همان دلیلی است که از زمان شکل

در واقع، گذر زمان نه تنها از کراهت اعمال تروریستی نکاسته است بلکه به . یافته است
یافتـه منتهـی بـه    اعده، که قادر به حمالت سازمانهاي فراملی چون القدلیل ایجاد شبکه

در چنـین شـرایطی برچسـب    . ی افزوده استالملل بینکشتار جمعی هستند، به وحشت 
همچنان اهرمـی مـوثر بـراي وصـف اقـدامات      » تروریسم دولتی«یا » دولت تروریست«

  

  

» کنترا«به منظور سنجش قابلیت انتساب اعمال متخلفانه شورشیان موسوم به  1986نیکاراگوئه در سال 
جالب آنکه ). .I.C.J. Reports, 1986, para.115(به دولت ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت

هاي یوگسالوي سابق در رتکابی در سرزمینبعدها ابتکار دادگاه اختصاصی براي رسیدگی به جنایات ا
 Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals( 1995در قضیه تادیچ در سال » کنترل کلی«توسل به ضابطه 

Chamber of ICTY, 15 July 1999, Para. 120 ( با واکنش تند دیوان و رئیس اسبق آن قاضی گیوم
، 1997کشی در سال یی بوجود آمده در قضیه نسلبه نحوي که دیوان در اولین فرصت قضا. مواجه شد
اصرار، و صحت رویکرد دادگاه یوگسالوي را محدود به موارد تحت اشتغال آن » کنترل موثر«بر ضابطه 

 .I.C.J(دادگاه یعنی تعیین حقوق قابل اعمال بر جنایات ارتکابی در خالل درگیریهاي مسلحانه دانست 

Reports, 2007, Paras.403-404.(  
75. Draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts, The Report of 
the International Law Commission on the work of its Fifty-third session, Official Records of 
the General Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), chp. IV.E.1, Art. 8. 

 هاي ماديی دادگستري در قضیه نیکاراگوئه، کنترل کلی، وابستگی باال و حمایتالملل بیندیوان . 76
منتسب ساختن اعمال متخلفانه این گروه به آن کافی نداست و  دولت آمریکا از شورشیان کنترا را براي

حقوق بشر و  ارتکاب اعمال مغایر«که مسئولیت دولت ایاالت متحده را به مواردي محدود کرد 
  .»بشردوستانه ادعایی از سوي دولت خواهان را دستور داده یا اجرا کرده است

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports 1986, pp. 62 and 
64–65, Paras. 109 and 115. 
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  .باشدبار دولتهاي رقیب میخشونت

  اعمال تروریستی و جنایات جنگی -3
قبلی بر این نظر تاکید شد کـه تروریسـم اساسـاً جرمـی ضـد دولتـی و        در مباحث

شـود کـه آیـا ارتکـاب     برخالف اقتدار عمومی است از اینرو این مساله اولیه مطرح مـی 
جنگند ی که در آن دولتها با یکدیگر میالملل بینتروریسم در دوران درگیریهاي مسلحانه 

تلزم تبیـین رابطـه تروریسـم بـا حقـوق      امکانپذیر است؟ پاسخ به این سئوال، خود مسـ 
از رهگذر تبیین این رابطه یکی دیگـر  . درگیریهاي مسلحانه یا حقوق بشردوستانه است

روي کمیته ویژه مجمع عمومی در تعریف جـامع تروریسـم آشـکار    هاي پیشاز چالش
هـاي   المللـی و هـم در درگیـري    هاي مسـلحانه بـین   تروریسم هم در درگیري. گرددمی

  .شودنه داخلی قابل بررسی است که در ادامه به آن پرداخته میمسلحا
هاي چهارگانه ژنو تنها یک ماده از کنوانسیون چهـارم داراي  در میان مواد کنوانسیون

هـیچ  «: دارد ایـن کنوانسـیون مقـرر مـی     33مـاده  . مقرراتی در خصوص تروریسم است
. توان مجازات کرد ه نمیشخص مورد حمایتی را براي جرمی که او شخصاً مرتکب نشد

  .»…آور و تروریسم ممنوع است هاي دسته جمعی همچنین تمامی تدابیر رعب مجازات
نفسـه، بلکـه بـه عنـوان یکـی از آثـار مهـم         تروریسم در این ماده نه به صورت فـی 

 باید توجه داشت کـه همچنین . هاي دسته جمعی مورد توجه قرار گرفته است مجازات
. ناظر به نیروهاي اشغالگر است نـه سـکنه تحـت اشـغال     33ده ممنوعیت موجود در ما

معناي چنین رویکردي، پذیرش تروریسم در معنایی مغایر با مفهومی است که عموماً از 
مبتنی بر پذیرش مفهوم تروریسم دولتی اسـت؛   33ماده  ،به دیگر سخن. شود آن یاد می

خشونت  جوهري تروریسم یعنیمعنایی که فاقد محتواي حقوقی بوده و مغایر با معناي 
قابل پذیرش نخواهد بود مگـر آن   33چنین تفسیري از ماده . باشد می افراد علیه دولت

نظـر از جایگـاه دولتـی و     که عمل تروریستی یک سرباز یا یک فرمانده نظامی را صرف
  .نظامی وي، قابل تعقیب بدانیم
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 خـود را جـزء   33 قـررات مـاده  از طرف دیگر کنوانسیون چهارم ژنـو نیـز نقـض م   
کنوانسـیون   ؛ از این رو مطابق بـا ایـن  77هاي شدید یا فاحش در نظر نگرفته است نقض

  . المللی نیست اعمال تروریستی مندرج در ماده مذکور قابل تعقیب کیفري در سطح بین
هاي چهارگانـه ژنـو در    ممنوعیت مشخصی نیز در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون

در ایـن  . خـورد به چشم نمـی  78المللی هاي مسلحانه بین ن درگیريمورد حمایت قربانیا
این پروتکل نیز به مانند کنوانسـیون چهـارم ژنـو ارتکـاب اعمـال       51ماده  2راستا، بند 

نفسـه و   سکنه غیرنظامی فی«: تروریستی را علیه سکنه و افراد غیرنظامی منع کرده است
ــرار گ   ــه ق ــدف حمل ــد ه ــامی نبای ــراد غیرنظ ــین اف ــدهمچن ــدهاي . یرن ــال و تهدی اعم

آنها ایجاد جو ترور در میان سکنه غیرنظامی باشد ممنـوع   آمیزي که هدف اولیه خشونت
  .»است

هرچند پروتکل صراحتاً اعمال تروریستی را مورد توجه قرارداده ولی باید پـذیرفت  
م اشکال مربوط به تروریس(کنوانسیون چهارم ژنو  33که اشکال ذکر شده در مورد ماده 

خـود   37پروتکل عالوه بر این ماده، در ماده . در مورد این ماده نیز صادق است) دولتی
به موجب بنـد  . هاي تروریستی را محکوم نموده است نیز به نحو ضمنی اعمال و روش

قتل، مجروح یا اسیر کردن یکی از افراد دشمن با توسل به نیرنگ ممنوع «: یک این ماده
نگیختن حس اعتماد یکی از افـراد دشـمن گردیـده و وي را    اعمالی که باعث برا. است

الملل قابل اعمال در مخاصـمات مسـلحانه حـق     متقاعد سازد که طبق قواعد حقوق بین
دارد از حمایت برخوردار شود یا وظیفه دارد حمایت خود را اعطـا نمایـد و منظـور آن    

عمـال مشـروح در   ا. شود باشد که به این حس اعتماد خیانت شود، نیرنگ محسوب می
  :باشد ذیل از مصادیق نیرنگ می

  .»…تظاهر به غیرنظامی بودن و برخورداري از وضعیت غیر رزمنده) ج(…

  

  

  .148کنوانسیون چهارم ژنو، ماده  -5
78- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 Aug. 1949, and Relating to the 
Protection of Victims of International Armed Conflicts, (Protocol I), 8 Jun. 1977. 
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هـاي   تـوان تروریسـم را در درگیـري    برخی معتقدند که به استناد این مـاده نیـز مـی   
ها در حقیقت  چرا که سیاست حمله و اختفاء یا فرار تروریست. مسلحانه ممنوع دانست

یک اقدام جنگی، که یک عمل تروریستی است که در قالـب نیرنـگ علیـه نیروهـاي      نه
  79.نظامی ارتکاب شده و ممنوع است

این نظر در حقیقت ریشه در اصل تفکیک میـان رزمنـدگان و غیرنظامیـان دارد کـه     
. شـود  هاي درگیر در یک درگیري ضدتروریستی رعایـت نمـی   غالباً از سوي تروریست

را از نظـر   80ه، خالء مقررات حقـوق بشردوسـتانه در منـع تروریسـم    هرچند این دیدگا
سـاز چـالش جدیـدي در مباحـث     طرفداران آن برطرف ساخته اما در جاي خود زمینـه 

در واقع، نمایندگان تعدادي از دولتهـا در کمیتـه ویـژه مجمـع     . ضدتروریسم شده است
یکـردي اقـدامات جنگـی    عمومی نگران هستند که برخی از دولتها با استناد به چنین رو

هـاي ژنـو و   تروریستها در عملیات نظامیِ ضدتروریستی را، از گستره اعمال کنوانسیون
  81.هاي خارج از حقوق بوجود آورندپروتکل اول الحاقی استثنا کرده و وضعیت

  

  

79- Gassr, Hans Peter, “Act of Terror, ‘Terrorism’ and International Humantarian Law”, 
I.R.R.C., Vol. 84, No. 847, September 2002, p. 557. 

هـاي   برخالف پروتکل اول الحـاقی، پروتکـل دوم الحـاقی در مـورد حمایـت از قربانیـان درگیـري       . 80
هـاي داخلـی    المللی نیز داراي مقررات صریحی در مورد تروریسـم در خـالل درگیـري    مسلحانه غیربین

در  13در میان این دو ماده، بند دوم ماده . روریسم اختصاص داده شددو ماده در این پروتکل به ت. است
پروتکل اول الحاقی است که نیازي بـه تکـرار    51حقیقت تکرار همان مقررات مندرج در بند دوم ماده 

را جـزو  » اعمال تروریسم«پروتکل دوم صراحتاً  4ماده  2بند ) د(در مقابل زیربند . باشد مباحث آن نمی
ممنـوع  ) هاي مسلحانه داخلـی  در دوران درگیري(کرده است که در هر مکان و در هر زمانی  اعمالی یاد

  .است
کند که این زیربند برخالف کنوانسیون چهارم ژنـو و   بررسی کارهاي مقدماتی این پروتکل مشخص می

شـود   نه تنها شامل حمایت از اشخاص تحت حمایت مـی «پروتکل اول الحاقی به قدري وسیع است که 
داشـته   توانـد قربانیـانی را بـه دنبـال     بلکه همچنین ممنوعیت اعمال تروریستی علیه تأسیسـاتی کـه مـی   

 ,I.C.R.C. Commentary to Additional Protocol (II), Art. 4 (2)(d)(» دهد شود، را نیز پوشش می می

p. 1376, Para. 4538.( 
81 . U.N. Doc. A/63/37 (2008). 
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و اقـدامات فراحقـوقی دولـت    » جنگ علیه تروریسـم «این نگرانی به نظریه مجعول 
مطابق ایـن  . گرددآن در سرکوب شبکه تروریستی القاعده بازمیآمریکا و برخی متحدان 

توصیف  2001سپتامبر سال  11نظریه از سویی اقدامات تروریستی شدید نظیر حمالت 
شـود و از  هـا صـادر مـی   شده و در واکنش، مجوز توسل به زور نظامی علیه تروریست

ی اسـتثنا  المللـ  بـین ه هاي حقوق بشردوستاناز حمایت مبارزین تروریست با سوي دیگر
درگیـري  «کـه، علیـرغم روشـن بـودن مفهـوم و تعریـف       استدالل این اسـت  . شوندمی

، که وجود آن شرط الزم اعمال حقوق بشردوسـتانه اسـت، متاسـفانه از نظـر     »مسلحانه
هـاي ضدتروریسـتی ماننـد برخوردهـاي نظـامی دولـت       برخی از جنگ، حقوق موجود

عده در سرزمین دولتهاي دیگر، خـارج از مصـادیق مـورد    آمریکا علیه شبکه فراملی القا
  . هاي چهارگانه ژنو استنظر کنوانسیون

یک نظر آن است . در مورد حقوق قابل اعمال بر چنین وضعیتی سه نظر وجود دارد
هاي چهارگانه بر این گونـه  بینی شده در ماده سه مشترك کنوانسیون هاي پیش که حداقل
اي اسـت کـه    ها به گونه ست چرا که ماهیت حقوقی این حداقلها قابل اعمال ا درگیري

این نظر با این ایـراد  . پذیر است نظر از وصف آن امکان اعمال آنها در هر درگیري صرف
در «المللـی   روبروست که ماده سه مشترك صراحتاً از بروز درگیري مسـلحانه غیـر بـین   

ت مـورد نظـر عنصـر    وضـعی  صحبت کرده است در حالی که در» سرزمین دولت عضو
هـا   سرزمینی وجود نداشته و دولت در سطحی فراملی بـه سـرکوب نظـامی تروریسـت    

هـا در سـرزمین    نظر دیگر با عنایت به وضعیت عینی سرکوب تروریست. مشغول است
اسـاس  . اي اسـت  المللی کردن چنین درگیري مسـلحانه  درصدد بین ،یک دولت خارجی

هـاي تروریسـتی فراملـی     نی است که اگر چـه گـروه  این نظریه مبتنی بر این واقعیت عی
هایی از سرزمین یک دولـت کنتـرل ندارنـد ولـی      برخالف شورشیان متخاصم بر بخش

هـایی بـه ناچـار بایـد در سـرزمین یـک دولـت داراي         درگیري مسلحانه با چنین گروه
که اصوالً جـزء   –بنابراین، توصیف نهایی این درگیري . حاکمیت مستقل صورت پذیرد

: تـابعی از دو عامـل مسـتقل خواهـد بـود      –المللی اسـت   هاي مسلحانه غیربین درگیري
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قابلیت انتساب اعمال گروه تروریستی فراملی به یک دولت خارجی، از جمله دولتی که 
درگیري مسلحانه در خاك آن به وقوع پیوسته یا در جریان است؛ و اعتراض دولتی کـه  

روشن است کـه در هـر دو صـورت    . پیوندد می درگیري مسلحانه در خاك آن به وقوع
ها از نقطه نظر حقوقی در حقیقت رویارویی مسلحانه بـا   درگیري مسلحانه با تروریست

دولتی در نظر گرفته خواهد شد که اعمال گروه به آن قابـل انتسـاب بـوده یـا درگیـري      
یـن  ا. مسلحانه از رهگذر نقض حاکمیت و تمامیت سرزمینی آن صورت پذیرفته اسـت 

  .نظر با یک ایراد نظري و دو چالش عملی روبروست
المللی کردن یک درگیري مسلحانه داخلی تغییري در وضـعیت   از دیدگاه نظري، بین

بـا  به عبارت دیگـر،  . کند ها به عنوان غیر نظامیان متخاصم ایجاد نمی حقوقی تروریست
شود که ایـن   دقت در قواعد حقوقی مربوط به مشارکت مستقیم مخاصمات مشخص می

ی حقـوق و  لاند کـه بـه طـور اصـو     پرتو قواعد اصلی به تصویب رسیده قواعد جنبی در
المللـی شناسـایی    مزایاي خاصی را براي رزمندگان طرفین یک درگیـري مسـلحانه بـین   

به دیگر سخن هنگـامی صـحبت از مقولـه مشـارکت مسـتقیم غیرنظامیـان در       . اند کرده
طرف یـک  دو بین رزمندگان  اي درگیري ،مشارکتشود که جداي از این  مخاصمات می

المللـی شـدن درگیـري     در سـناریوي بـین  . المللی در جریان باشد درگیري مسلحانه بین
ي در عـالم واقـع وجـود    ا مسلحانه دولت با یک گروه تروریستی فراملی، چنین درگیري

. شود می نداشته و فقط به منظور شناسایی حقوق و قواعد قابل اعمال بر درگیري فرض
هـاي   رسد کـه ایـن برداشـت از مشـارکت مسـتقیم غیرنظامیـان در درگیـري        به نظر می

المللی بوده و  هاي بین المللی برخالف وضعیت ذاتی این مفهوم در درگیري مسلحانه بین
  . المللی باشد هاي بین برخالف اصل برابري طرفین در جنگ

المللـی   که نظریه بـین  این نکته اول .دو نکته تأمل برانگیز استاز دیدگاه عملی نیز 
تنها هنگامی آثار عینـی خـود را    ادیچقضیه تهاي مسلحانه داخلی به مانند  درگیري نشد

المللی در یک دادگاه یا دیوان داخلی یـا   خواهد داشت که اعمال حقوق بشردوستانه بین
یـر ایـاالت   هـایی نظ  نظر به دیدگاه قـدرت  ،در این صورت. المللی مدنظر قرار گیرد بین
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مشـترك   3ت مـاده  رااي بیش از اعمال مقـر  این نظریه فایده پافشاري بر ،آمریکامتحده 
المللی شدن مبتنـی بـر    که نظریه بین این نکته دومو . هاي ژنو نخواهد داشت کنوانسیون

توسعه مذکور در جاي خود این . المللی است هاي مسلحانه بین توسعه مصادیق درگیري
کند که با توجه به پراکندگی فعالیت شبکه تروریستی نظیر القاعده و  یسئوال را مطرح م

هـاي   المللـی دانسـتن درگیـري    کشور، آیا بین پنجاهحضور اعضا و سران آن در بیش از 
انگلستان با اعضاي ایـن شـبکه داراي مصـلحت حقـوقی     هاي آمریکا و  مسلحانه دولت

با اصول و اهداف منشـور ملـل    کافی است؟ و آیا در این صورت چنین توصیفی موافق
هاي مسلحانه است؟ خـالء موجـود در مـاده سـه      متحد در منع و جلوگیري از درگیري

المللی شدن، این مقاله را بـه پـذیرش    مشترك و ایرادهاي قابل تأمل در مورد نظریه بین
هـاي مسـلحانه تمایـل     نظري متمایل کرده است که به لزوم بازنگري در حقوق درگیري

هاي نـاقص موجـود در مـاده     اگرچه که تا زمان حصول به چنین بازنگري، حداقل. دارد
  . کنند سه مشترك از نقطه نظر حقوق عرفی قابلیت اعمال خود را حفظ می

هاي موجود حقوقی براي تعریـف تروریسـم در کمیتـه ویـژه     مطالب فوق به چالش
نـویس  ل پـیش هـا بـه قلمـرو شـمو    یکی از ایـن چـالش  . مجمع عمومی دامن زده است

اي با اسـتناد بـه قیـود اسـتثناء     عده. شودکنوانسیون جامع سرکوب تروریسم مربوط می
هاي مبارزه با تروریسم خواهان استثناء مسائل حقوقی جنگ علیـه  موجود در کنوانسیون

حقــوق  نگــران افــزایش تعهــدات دولتهــا بــه تروریســم از کنوانســیون هســتند؛ اینــان
 82.بشردوستانه هستند

قابل، گروه دیگر نگران کاهش تعهدات دولتها به موجب حقوق بشردوسـتانه و  در م
هـاي حقـوقی سـابق از    بطور کلی معتقدند که کنوانسیون آتی نباید تاثیر مخربی بر رژیم

براي مثال، این نگرانی به صراحت ابراز شده که قیـود  . جمله حقوق بشردوستانه بگذارد
نی شـدن اعمـال ممنـوع در چـارچوب حقـوق      استثناي کنوانسـیون نبایـد باعـث قـانو    

 83.کیفري شودبشردوستانه و یا احتماال باعث بی
  

  

82. U.N. Doc. A/64/37 (2009). 
83 . Ibidem. 
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هایی نیز به دست نظرهاي موجود در آخرین نشست کمیته پیشرفتعلیرغم اختالف
به نظر کمیته، با عنایت به تاریخ غنی حقـوق بشردوسـتانه از یـک طـرف و     . آمده است

درگیریهـاي  «دتروریسـم، در مـورد معنـاي    هـاي ض قیود منـدرج در دیگـر کنوانسـیون   
همچنـین ایـن توافـق عمـومی     . توافق عمومی وجود دارد» نیروهاي مسلح«و » مسلحانه

ی الملل بینابراز شد که کنوانسیون آتی از سویی نباید تاثیر مخربی بر حقوق بشردوستانه 
وق را گذاشته و از سوي دیگر باید خالء احتمالی یا مـوارد خـارج از شـمول ایـن حقـ     

همچنین در این نشست ایـده اجتنـاب از تروریسـم دولتـی بـه      . تحت پوشش قرار دهد
در پایان نیز پیرو آمادگی دولت مصر . شدت مورد حمایت نمایندگان دولتها قرار گرفت

براي برگزاري اجالس دیپلماتیک جهت مذاکره نهـایی و تصـویب کنوانسـیون، کمیتـه     
-کردن مـتن پـیش  ایجاد گروه کاري براي نهاییاظهار داشت که مقدمات ضروري براي 

  84.نویس کنوانسیون فراهم شده است

  نتیجه
دهنده نقش قابل مالحظه مجمـع عمـومی سـازمان ملـل متحـد در      این مطالعه نشان

با این حـال، تـاکنون ویژگـی    . است ی در حوزه مبارزه با تروریسمالملل بینهنجارسازي 
مجمـع مـانع از    فات سیاسی دولتهـاي عضـوِ  سیاسی و ساختاري مجمع عمومی و اختال

حصول به توافق عمومی در تعریف جامع تروریسـم و در نتیجـه تصـویب کنوانسـیون     
 11این اختالفـات، تـا حـوادث تروریسـتی     . جامع منع و سرکوب تروریسم شده است

بخـش و تروریسـم   هـاي آزادي بطور سنتی در دو مقوله مبارزات جنـبش  2001سپتامبر 
هـاي نظـامی بـه آنهـا،     بندي بودند حال آنکه حوادث یادشده و واکنشطبقه دولتی قابل

-جدید اشتمال حقوق بشردوستانه به درگیریهاي نظامی ضدتروریسـتی را پـیش   چالش

هرچند این چالش با توسعه آتی حقـوق بشردوسـتانه بـه    . روي مجمع عمومی گذاشت
مجمـع   ی بطـور اعـم و  لـ المل بـین طور مستقل قابل حل است اما چالش اصـلی جامعـه   

عمومی بطور اخص نه فقر هنجاري در حوزه حقوق مبارزه تروریسم بلکـه در اجـرا و   
  

  

84. U.N. Doc. A/65/37(2010). 
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نـویس کنوانسـیون جـامع منـع و     کنندگان پـیش از اینرو، تدوین. رفتارهاي دوگانه است
سرکوب تروریسم باید به منظور اجتناب از رفتارهـاي دوگانـه، سـازوکارهاي جدیـدي     

 .نوانسیون تعبیه کنندبراي تضمین اجراي ک

قـرن فعالیـت مجمـع عمـومی بـراي تعریـف       افزون بر نتایج فوق، مطالعه فرآیند نیم
در حالیکه دولتهاي عضو مجمـع عمـومی   : تروریسم بیانگر نکته راهبردي دیگري است

مشغول مباحث غیرضرور حقوقی و سیاسی در تعریـف  با رویکردي غیرپراگماتیستی دل
سـرعت  خود، به اي برخالف صالحیت سازمانیامنیت در رویهتروریسم هستند شوراي 

ی المللـ  بـین هـاي داراي خـالء در حقـوق    در حوزه» یالملل بینگذاري مقررات«در حال 
خواهنـد سـهم درخـوري در    به دیگر سخن، دولتهـاي درحـال توسـعه اگـر مـی     . است

براي هنجارسازي  از فضاي دمکراتیک مجمعی داشته باشند باید الملل بینگذاري مقررات
بعضاً غیرقابـل  و هاي غیردمکراتیک رویهوگرنه با  برداري ممکن را بنمایندبیشترین بهره

 .روبرو خواهند شد اجتناب دیگر ارکان سازمان ملل متحد





 

  المللی نقش مجمع عمومی در توسعه و تدوین حقوق بشردوستانه بین

  نقش مجمع عمومی ملل متحد
  مللیال بینشردوستانه در توسعه و تدوین حقوق ب

  علیرضا کاظمی

ملـل اسـت کـه مخاصـمه     ال بـین از حقـوق   اي مللی شـعبه ال بینحقوق بشردوستانه 
کند تا با حمایت از قربانیان و  می پذیرد ولی تالش می مسلحانه را به عنوان یک واقعیت

 و ابزار جنگی آالم و آثار ناشی از این مخاصـمات را کـاهش   ها ضابطه مند سازي روش
ی و نیازي که به این قواعـد  الملل بیناهمیت قواعد حقوق بشردوستانه براي جامعه . دهد

اولین قواعدي باشـند کـه در قالـب    در زمره تا  هشود سبب گردید می شد و می احساس
گرچه حقوق بدین ترتیب . ده اندرنیمه دوم قرن نوزدهم تدوین شد مللیال بینمعاهدات 

شتن در باورهاي اعتقـادي و اخالقـی ملـل قـدمت دیرینـه      بشردوستانه به دلیل ریشه دا
  .صورت گرفته استدو سده اخیر  دردارد، تدوین آن 

  توسعه و تحول حقوق بشردوستانه و نقش ملل متحد
تحول و توسعه حقوق بشردوستانه مدرن نقش اصلی و هدایت در سه جریان عمده 

و بعضا هم پوشانی دارند، هر یـک  این سه جریان اگرچه با هم ارتباط . گر ایفا کرده اند
  :کند می از آنها بخشی از ضوابط حقوق بشردوستانه مدرن را توسعه داده و تکمیل

مللی است که سابقه برخی از آنها به نیمـه  ال بینجریان اول مجموعه اي از معاهدات 
شـوند   مـی  حقـوق ژنـو خوانـده    این معاهدات که اصـطالحاً . گردد می قرن نوزدهم باز

مللی صلیب سرخ تدوین شـده انـد و   ال بینبه ابتکار، مساعدت یا همکاري کمیته  عمدتا



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  262

هدف و موضـوع اصـلی   . کند می جراي آنها نقش محوري ایفااکمیته در نظارت و  بعضاً
ــان  ــویژه غیرنظامی ــو حمایــت از اشــخاص ب ــدگان اســت  حقــوق ژن . ، اســرا و زخمدی

از جمله اسناد حقـوق   1977الحاقی ي ها و پروتکل 1949ي چهارگانه ژنو ها کنوانسیون
  .هستند ژنو

ي هـا  ي مصـوب کنفـرانس  ها جریان دوم شامل قواعدي است که غالبا در کنوانسیون
هدف اصلی این قواعد کـه بـه آنهـا حقـوق     . الهه تدوین شده اند 1907و  1899صلح 

 و ابـزاري اسـت کـه    هـا  تحدید یا ضابطه مند کـردن روش  شود عمدتاً می الهه نیز گفته
بطور مثال قواعـد حقـوق الهـه بمـب     . گیرند می متخاصم علیه یکدیگر بکار يها طرف

از تسـلیحاتی  خواهد تا  می از اطراف درگیرو  سازد می را ممنوعباران شهرهاي بی دفاع 
  .خودداري ورزند کند می حمیلرزمندگان رنج بیهوده ت هبکه 

کـه در چـارچوب ملـل    ی الملل بینجموعه اي از اسناد مرکب است از مجریان سوم 
هدف آنها تضمین رعایت قواعد بنیادین حقـوق بشـر   . متحد تدوین و تصویب شده اند

در مخاصمات مسلحانه، تحدید توسل به برخی تسـلیحات نظـامی و یـا تقویـت نظـام      
. ی براي محاکمه و مجازات عاملین نقض فاحش حقوق بشروستانه استالملل بینکیفري 

 نشـان در قلمـرو حقـوق بشردوسـتانه    ي ملـل متحـد   ها الیتنگاهی گذرا به فهرست فع
 دارد و با هـر دو ارتبـاط پیـدا   اول دهد که جریان سوم فصول مشترکی با دو جریان  می
الهه و ژنو نیز تـام و کمـال نیسـت و اسـناد     حقوق البته تمایز و مرزبندي میان . کند می

توان به  می این خصوص در. دو جریان هستنداین متعددي وجود دارد که حاوي قواعد 
اشاره کرد که حاوي مـوادي راجـع بـه حمایـت از قربانیـان       1977پروتکل اول الحاقی 

  .است) حقوق الهه(ي هدایت مخاصمات ها و همچنین روش) حقوق ژنو(مخاصمات 
دلیل توجه ارکان ملل متحد به مخاصمات مسلحانه را باید در نقـش محـوري ملـل    

ملل متحـد نـه تنهـا بـا     . از جنگ دوم جهانی جستجو کرد مللی پسال بینمتحد در نظام 
مللی تاسیس شد بلکه از خاکستر جنگی سر برآورد کـه  ال بینهدف حفظ صلح و امنیت 

تجربـه   .به وقوع پیوسته بـود نقض حقوق مخاصمات مسلحانه در آن  موارد شدیدترین
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 1951هـه  و ال 1949ي چهارگانـه ژنـو   هـا  به تدوین کنوانسـیون جنگ دوم جهانی  تلخ
ملل متحد از بدو تاسـیس شـاهد مخاصـمات مسـلحانه متعـدد بـوده        مضافاً. منتهی شد

روزي نبـوده کـه مخاصـمه    از جنگ دوم جهانی و تاسیس ملل متحـد بـه بعـد     ١.است
رفت  نمی ظارتغیر از این اناز اینرو . اتفاق نیقتاده باشد جهاننقطه اي از  مسلحانه اي در

در  هـا  مللـی بـراي مـذاکره دولـت    ال بـین مهمترین نهـاد  نوان به عکه سازمان ملل متحد 
بـه   یمللی، توجه خاصـ ال بین يها سیاستخصوص امور مورد عالقه و هماهنگ سازي 

البته همانگونه که در ذیل خواهیم دیـد بـراي   . موضوع مخاصمات مسلحانه داشته باشد
بـیش  و  نایت بودبیش از دو دهه سازمان ملل متحد به موضوع حقوق بشردوستانه کم ع

مقابلـه  داشته باشد در صدد توجه  حقوق بشردوستانه قواعدو توسعه بسط از این که به 
ملل متحد هم چون در این دوران  .بودکیفري با نقض صلح و نقض حقوق بشردوستانه 

جامعه ملل در تالش براي حفظ صلح بود و عالقه اندکی به توسعه حقوق مخاصـمات  
   ٢.داد می مسلحانه نشان

  یالملل بیني مجمع عمومی در عرصه حقوق بشردوستانه ها یتلفعا
در نظام ملل متحد، مجمع عمومی نقش ویژه اي در ایجاد و تداوم جریان سوم ایفـا  

 ي مجمـع عمـومی در  هـا  فعالیت اصوالً.باشد می مداقهنموده است که شایسته بررسی و 
تـوان بـه سـه بخـش عمـده       می رامللی ال بینرابطه با اجرا و توسعه حقوق بشردوستانه 

  

  

در سال . مجموعه حاضر به مناسبت شصتمین سال ریاست ایران بر مجمع عمومی تهیه شده است 1
که ایران ریاست مجمع عمومی را برعهده داشت سازمان ملل متحد با جنگ کره مواجه بود که  1950

این جنگ نه تنها آزمونی براي نظام امنیت . شد یم فی الواقع مواجهه دو قطب شرق و غرب محسوب
دسته جمعی سازمان ملل متحد بود بلکه موضوع اجراي قواعد حقوق بشردوستانه توسط نیروهاي ملل 

موضوع اخیر همچنان از . کردند را نیز مطرح نمود می متحد و نیروهایی که به نیابت از ملل متحد عمل
  :در این خصوص مراجعه کنید به. ستمسائل مطروحه در حقوق بشردوستانه ا

Vaughan Lowe, Adam Roberts, Jennifer Welsh (eds.), Dominik Zaum, THE UNITED 
NATIONS SECURITY COUNCIL AND WAR (Oxford: Oxford University Press, 2008). 
2 Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, CONSTRAINTS ON THE WAGING OF WAR: An 
Introduction to International Humanitarian Law (Geneva: International Committee ofc Red 
Cross, 2001) at 25. 
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  :تقسیم کرد
 ي نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه،ها توجه به وضعیت -1

مللی بویژه مقابله با جنایـات  ال بینابتکارات مربوط به تقویت نظام حقوق کیفري  -2
 جنگی و جنایات علیه بشریت،

  . مات مسلحانهابتکارات مربوط به تسري قواعد بنیادي حقوق بشر به مخاص -3
ي ناشی از مخاصـمات مسـلحانه میـان    ها در موارد متعدد مجمع عمومی به وضعیت

توجه کـرده و  اتفاق افتاده در قلمرو یکی از آنها که دول عضو ملل متحد یا مخاصماتی 
به فراخور درباره رعایت و اجراي قواعد حقوق بشردوستانه به خصوص رعایت حقوق 

بـدین  . نمـوده اسـت  نیـز  رنظامیان و آوارگـان تجـویزاتی   اسراي جنگی و حمایت از غی
در آنها مجمع عمومی به د که نگیر می یا تصمیماتی قرار ها ترتیب در دسته اول، قطعنامه

   ٣.اجراي مقررات حقوق بشردوستانه در یک وضعیت خاص پرداخته است
را  ی مجمع عمومی بیشترین توجهالملل بیني ها شاید در میان مخاصمات و وضعیت

تا کنـون مجمـع ملـل متحـد      1948از سال . به مخاصمات اعراب و اسرائیل کرده باشد
ي متعددي درباره ابعاد مختلف درگیریهاي اعراب و اسرائیل صادر کرده و در ها قطعنامه

آن مجدانه خواهان اجراي قواعد حقوق بشردوسـتانه توسـط اطـراف درگیـر بـاالخص      
بـراي  مللـی دادگسـتري   ال بینمجمع از دیوان  درخواست ٤.شده استرژیم صهیونیستی 

تـوان در همـین    می دیوار حائل رااحداث صدور راي مشورتی در خصوص مشروعیت 
البته تبعات حقوقی اسنادي کـه مجمـع دربـاره یـک وضـعیت       ٥.دسته اقدامات قرار داد

کـل  مکـن اسـت   مانـد و م  نمـی  محـدود بـه آن وضـعیت   ضرورتاً کند  می صادرخاص 
  

  

  به . ك.ر 3
David Weissbrodt, 'The Role of International Organizations in the Implementation of Human 
Rights and Humanitarian Law in Situations of Armed Conflict’, 21 Vanderbilt J Int’l L, 
313(1988), at 325–3. 

  :بطور مثال 4
General Assembly Resolutions 2253 (ES-V)(4 July 1967), 3236 (XXIX) (22 November 
1974), 36/226(A+B)(17 December 1981), 3379 (XXV) (10 November 1975), 37/123 (16 
December 1982) and 39/146 (14 December 1984). 
5 General Assembly Resolution ES-10/14 (12 December 2003). 
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بطور  .تحت تاثیر قرار دهدبه صورت غیر مستقیم عد حقوق بشردوستانه را مجموعه قوا
ي متعددي که راجع به مبازرات ضد تبعیض نژادي در ها مثال مجمع عمومی در فطعنامه

رودزیاي جنوبی و آفریقاي جنوبی صادر کرد بر مشروعیت این قبیل مبـارزات تصـریح   
وانسیون سوم ژنو نسبت بـه مبـارزان   نمود و طی یک حکم عام خواستار اجراي مفاد کن

همچنین در موارد متعدد مجمـع عمـومی خواسـتار     ٦.علیه استعمار و تبعیض نژادي شد
الهـه بـه مخاصـمات     1907و قواعـد   1949ي چهارگانه ژنـو  ها تسري مفاد کنوانسیون

این اقدام مجمع عمـومی فراتـر از   . . ی داشتندالملل بینمسلحانه اي شد که خصلت غیر 
تواند به معناي تسري عرفی مفاد ایـن معاهـدات    می رود و می د وضعیت مورد نظرحدو

ی المللـ  بـین به مخاصمات داخلی تلقی شود چرا که معاهدات مذکور براي مخاصـمات  
ي چهارگانـه نـاظر بـر مخاصـمات     هـا  مشترك کنوانسیون 3تدوین شده اند و تنها ماده 

بررسی دقیق این اثرات منوط بـه تحقیـق    بدیهی است که. ی استالملل بینمسلحانه غیر 
. سـت و تجویزاتی است که مجمع در باره آنها انجام داده ا ها در مورد هریک از وضعیت

مستقل و فـراخ   یبه فرصت و مجالنیاز گنجد و  نمی حاضردر چارچوب مقاله  مهماین 
  . دارد

ایـن  . خواهـد کـرد  ي دوم و سوم تمرکز و توجه ها دستهنوشتار حاضر در عوض بر 
گامی در حقوق بشردوستانه از یک سوي با کیفري خواندن موارد نقض قواعد  دستهدو 

ند و از سوي دیگر محتواي قواعد ه ابرداشتبشردوستانه  قواعد حقوقراه تضمین اجراي 
مجمع عمومی گفتنی است که  .نده احقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه را افزایش داد

منشور نورنبرگ، تعریف  ملل شناخته شده درال بینول حقوق با اقداماتی نظیر احصاء اص
مللی در مجموعـه قواعـد جنایـات علیـه صـلح و      ال بینجنایت جنگی به عنوان جنایت 

از شـمول قاعـده مـرور زمـان تضـمینات      جنگی امنیت بشریت و خارج نمودن جنایت 
ي قواعـد  رتسـ ، حال انکه کرده استکیفري اجراي قواعد حقوق بشردوستانه را تقویت 

  

  

6 General Assembly Resolutions 2383 (XXIII) (7 November 1968); 2508 (XXIV) (21 
November 1969); 2547 (XXIV) (11 December 1969); 2652 (XXV) of 3 December 1970, 
2678 (XXV) (9 December 1970); 2707 (XXV) (14 December 1970); 2795 (XXVI) and 2796 
(XXVI) (10 December 1971) and 2871(XXVI) (20 December 1971). 
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غنـاي قواعـد حقـوق    محتـوا و  بنیادي حقوق بشر به مخاصمات مسـلحانه مجمـع بـر    
ارتباط دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه عمالً در حکم افزایش . بشردوستانه افزود

  . ي مخاصمات مسلحانه استها قواعد حقوقی حاکم بر وضعیت
تاکیـد مجمـع   . گیرنـد  مـی  در امتداد هـم قـرار  قوق به لحاظ توالی تاریخی دو دسته 

بـه بسـط قواعـد حقـوق کیفـري      ) 1960 و اوایـل  1950،  1940يهـا  در دهـه (عمومی 
ی و تقویت سازوکارهاي همکاري میان دولتهـا بـراي محاکمـه جنایـات کـاران      الملل بین

محاکمه برخی از جنایـت کـاران   بویژه  جنگ دوم جهانیدوران پس از به تجربه  جنگی
این کـار بخشـی از رسـالت سـازمان     . رددگ می ي ملی بازها ادگاهدر دادگاه نورنبرگ و د
سـازمان بـراي توسـعه حقـوق      بعـدي حال انکه اقدامات . شد می براي محو جنگ تلقی

نـه تنهـا   ) 1970و  1960ي هـا  در دهـه (بشردوستانه و تقویت نظام حمایت از قربانیـان  
نشانه پذیرش جنـگ  که مللی بود بلال بینمنبعث از غلبه نگرش حقوق بشري در جامعه 

این واقعگرایی همانگونـه کـه خـواهیم    . بودنیز به عنوان یک واقعیت در زندگی بشري 
ی ایفـا کنـد و بتوانـد رونـد     الملل بیندر صحنه  يدید باعث شد که مجمع نقش اثرگذار

توسعه حقوق بشردوستانه را به سوي حمایت بیشـتر از قربانیـان مخاصـمات مسـلحانه     
  .هدایت نماید

به عنوان گزینه اي براي تقویت  مللیال بینتقویت نظام حقوق کیفري ) فال
  اجراي حقوق بشردوستانه

مجمع عمومی اقدامات متعددي بـراي هنجارسـازي در خصـوص تضـمین کیفـري      
از جملـه نخسـتین کارهـاي    . بـه عمـل آورده اسـت   اجراي قواعد حقوق بشردوسـتانه  

 و آراء دادگـاه  منشـور در ی بود کـه  لمللا بینمحتوایی مجمع عمومی تائید اصول حقوق 
این اصول را احصاء و تائید  95) 1946(قطعنامه . بودشده نورنبرگ به رسمیت شناخته 

سران لشـکري و کشـوري   آن این کار در حقیقت تصدیق اصولی بود که بر اساس . کرد
 کنـد کـه   مـی  وقتی بیشتر جلوه موضوعاهمیت این . نازي محاکمه و محکوم شده بودند

رسیدگی به جنایات مقامات دول محور و نـه   یتتوجه کنیم دادگاه نورنبرگ تنها صالح
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عـدالت دولتهـاي   "آن را سبب شد تا عدالت گزینشی دادگاه نورنبرگ . را داشتمتفقین 
ضمنا برخی از اصول منشور و احکام دادگاه نـورنبرگ در زمـان خـود     ٧.بخوانند "فاتح

و بعضـی از   یالملل بینحقوقدانان زمان شماري از در همان . ندشد می نوآوري محسوب
 ٨.دنداد می دادگاه را بدلیل نادیده گرفتن اصل قانونی بودن جرم مورد انتقاد قرار ها دولت

و تصدیق اصول منشور و دادگـاه نـورنبرگ گـام     95مجمع عمومی با تصویب قطعنامه 
  . ن اصول و قواعد برداشتشدن ای یعرفتثبیت و مهمی در راستاي 

را موظف نمود تا این  الملل بینکمیسیون تازه تاسیس حقوق  177قطعنامه  مجمع در
بودن اصول منشور و دادگاه  الملل بینراجع به اصول حقوق  تردید. اصول را تدوین کند

در اولـین جلسـه کمیسـیون حقـوق     در کمیسیون نیز وجود داشت بطوري که  نورنبرگ
از سـوي برخـی از   ین موضـوع  ااختصاص داشت  که به تدوین اصول مذکور الملل بین

آیا کمیسیون باید درباره این کـه اصـول منشـور و آراء دادگـاه نـورنبرگ       که مطرح شد
طفره رفـت   کارکمیسیون نهایتا از این . ی هستند بحث کند یا خیرالملل بیناصول حقوق 

بـر عهـده    و استدالل نمود اصول مذکور به تائید مجمع عمومی رسیده و وظیفه اي کـه 
بدین ترتیب مبناي استدالل کمیسیون  ٩.کمیسیون نهاده شده تنها تدوین این اصول است

  .براي عرفی شدن اصول و قواعد نورنبرگ چیزي جز قطعنامه مجمع عومی نبود
مجمـع   ونها در کمیسـیون بـه پایـان رسـید     آکار بر روي اصول نورنبرگ با تدوین 

  

  

  نگاه کنید به 7
Susanne Karstedt, 'The Nuremberg Tribunal and German Society: International Justice and 
Local Judgement in Post-Conflict Reconstruction', in David A. Blumenthal and Timothy L.H. 
McCormack (eds.) THE LEGACY OF NUREMBERG: CIVILISING INFLUENCE OR 
INSTITUTIONALISED VENGEANCE? (The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2008) at 
19; Viscount Frederic H Maugham U.N.O. and War Crimes (London: John Murray, 1951) at 
17; Danilo Zolo, VICTOR'S JUSTICE: FROM NUREMBERG TO BAGHDAD (Verso, 
2009).  

راجع به قاعده قانونی بودن جرم که در هنگام مذاکرات  ها در این خصوص نگاه کنید به مواضع دولت 8
  :مربوط به اعالمیه جهانی حقوق بشر ابراز شده است

Kenneth S. Gallant, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009) at 152- 201. 
9 Yearbook of International Law Commission, 1950, vol. II, at 189, para 36.  



 الملل نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین  268

آنچه که کمیسـیون تهیـه کـرده    حتی مجمع . ام ندادعمومی اقدام دیگري درباره آنها انج
دعوت کرد در باره آنهـا اظهـار    ها تصویب یا تائید نکرد بلکه تنها از دولت بود را رسماً

 نظر کنند و به کمیسیون دستور داد که در تهیه مجموعـه قواعـد جنایـت علیـه صـلح و     
دهـد   مـی  جمع نشاناین تصمیم م ١٠.امنیت بشریت این نظرات را مورد توجه قرار دهد

از همان ابتدا موضوع اصول منشور نورنبرگ و مجموعه قواعد جنایات علیـه  که مجمع 
مجمع عمومی با همان  1947در سال  .دید می صلح و امنیت بشریت را در ارتباط با هم

قطعنامه اي که کار تدوین اصول نورنبرگ را به کمیسیون واگذار کـرده بـود کـار تهیـه     
کمیسیون در دو مرحلـه ایـن مجموعـه    . ذکور را نیز به کمیسیون سپردمجموعه قواعد م

کمیسـیون پـیش   )  1954سـال  (مرحلـه اول  پایـان  در . قواعد را دستورکار خود داشت
مجمـع در  . نویسی را تهیه و به همراه تفسیر مـواد آن بـه مجمـع عمـومی تسـلیم کـرد      

قواعد ارتباط تنگـاتنگی   به این نتیجه رسید که مجموعهي خود از پیش نویس ها بررسی
کند لذا ادامه بررسی آن را موکول بـه نتیجـه کـار کمیتـه ویـژه       می با تعریف تجاوز پیدا

موضـوع مجموعـه    3314با نهایی شدن کار این کمیتـه در قطعنامـه   . تعریف تجاوز کرد
  . در دستورکار کمیسیون قرار گرفت مجدداً 1981قوانین در 

به  1996سیون تهیه شد نهایتا پس از دو قرائت در مجموعه قواعدي که از سوي کمی
ی احصـاء  المللـ  بـین جنایت به عنوان جنایت  پنجتصویب مجمع عمومی رسید و در آن 

در کمال ناباوري عناوین این جنایات با جنایات مندرج در پیش نویس اساسـنامه   ١١.شد
شده بود تفـاوت  ی که دو سال قبل از آن توسط کمیسیون تدوین الملل بیندیوان کیفري 

ی بایـد  الملل بینعلی االصول دیوان کیفري . استمحل نقد و تامل این تفاوت  ١٢ .داشت

  

  

10 General Assembly Resolution 488 (V) 12 December 1950.  
جنایت تجاوز، جنایت ژنوسید، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه ملـل  : این جنایات عبارت بودند از 11

 .متحد و کارکنان وابسته و جنایت جنگی
جنایـت تجـاوز، جنایـت ژنوسـید،     : جنایات مندرج در پیش نویس اساسنامه دیوان عبارت بودنـد از  12

  .ی و جنایت جنگیالملل بین، جنایت منبعث از نقض برخی معاهدات جنایت علیه بشریت
 Yearbook of International Law Commission, 1994, vol. II (Part 2) at 26.  
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تفـاوت فهرسـت جنایـات تحـت      و بـود  مـی  نهاد و سازوکار اعمـال مجموعـه قواعـد   
تضـعیف اعتبـار و   منتهـی بـه   توانست  می صالحیت دیوان پیشنهادي و مجموعه قوانین

. گـردد عه قواعد جنایات علیه صـلح و امنیـت بشـریت    اجراي هر دو سند، بویژه مجمو
 در مجمع عمومی بـه تصویب  بعد ازمجموعه قواعد بود که همین تفاوت  به دلیلشاید 

رسد مجمع عمومی باید به سندي که قریب پنج دهه بر روي آن  می به نظر. محاق رفت
  . داد می کار کرده بود عنایت بیشتري نشان

م اجراي قاعده مرور زمان در مورد جنایـات جنگـی و   کنوانسیون عد مجمع عمومی
الزم  1970در سـال  این کنوانسیون کـه  . تصویب کرد 1968در  راجنایت علیه بشریت 

تا در حقوق داخلی خود قاعده مرور زمان کند  می مکلفرا ي عضو ها دولت االجرا شد
ومی نوآوري بود این اقدام مجمع عمگفتنی است که . را نسبت به جنایت مذبور بردارند

ژنوسید و نه اصول احصاء شـده نـورنبرگ   مقابله با راجع به  1948نه کنوانسیون چراکه 
متفقـین   10قانون شماره  2)5(تنها ماده . اشاره اي به برداشتن قاعده مرور زمان نداشتند

مشـمول قاعـده   ) حکومت نـازي ( 1933 -1945تصریح داشت که جنایات دوره زمانی 
 (XXII) قطعنامـه  به همراهنیز که  "پناهندگی سرزمینی"اعالمیه  1ماده  .شود نمی مذکور
تـا از   سـت خوا می ها از دولت نیز فقطتصویب شد  1967مجمع عمومی در سال  2312

اعطاي پناهندگی به کسانی که متهم به جنایت جنگی، جنایت علیـه بشـریت و جنایـت    
رور زمـان در مـورد جنایـات    عدم اجراي قاعـده مـ  . علیه صلح هستند خودداري ورزند

شود و بخش مهمی از  می اکنون قاعده اي عرفی محسوبجنگی و جنایت علیه بشریت 
 ی براي مقابله با موارد نقض حقوق بشردوسـتانه را تشـکیل  الملل بیننظام حقوق کیفري 

مجمع عمومی که ناظر به اصول  3074 (XXVIII)قطعنامهنظامی که با تصویب : دهد می
مللی درخصوص شناسایی، دسـتگیري، اسـترداد و مجـازات متهمـین بـه      ال بینهمکاري 

  .است کامل تر شده استجنایات جنگی و جنایت علیه بشریت 

 تسري قواعد بنیادي حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه) ب

در مجمــع عمــومی بــراي ورود بــه موضــوع رعایــت حقــوق بشــر نخســتین قــدم 
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بـه  ) 1965 دسـامبر  20مـورخ   2081طعنامـه  ق(با دعوت از دولتها مخاصمات مسلحانه 
و  1968دولـت در   120این کنفرانس با حضور نماینـدگان  . کنفرانس تهران برداشته شد

از یک سوي هنـوز تنشـهاي ناشـی از     که برگزار گردیداي مللی ال بیندر فضاي سیاسی 
عربـی   -ي اسـالمی هـا  ی از سـرزمین یهـا  بخشاشغال اعراب و اسرائیل و  1967جنگ 

کـه عمـدتا    1960و  1950يهـا  ود داشت و از سوي دیگر مخاصمات مسلحانه دههوج
ناشی از جنگ سرد و مبارزات ضد استعماري بود بر رفتار دولتهاي جهان سوم و بلوك 

نه تنها اصل تعیـین سرنوشـت   خواستند  می اخیرالذکر يها دولت .بود فکندهشرق سایه ا
ي آزادي هـا  مبارزات مسلحانه جنبشکه مردم تحت استعمار به رسمیت شناخته شود بل

البته این دو دسته به یـک میـزان در کنفـراس توفیـق     . گرددمشروع محسوب نیز بخش 
ي آزادي بخـش  ها به مبارزات جنبش ي کنفرانس صریحاًها هیچ یک از قطعنامه. نداشتند

در اما قطعنامه اول کنفرانس به موضوع رعایت و اجراي قواعد حقوق بشـر  . اشاره نکرد
پرداخت و در آن با فراخواندن اسـرائیل بـه رعایـت اعالمیـه      1967سرزمینهاي اشغالی 

ي مـذکور  هـا  در سرزمین 1949چهارگانه ژنو  يها جهانی حقوق بشر و مفاد کنوانسیون
قطعنامه این به غیر از . اجراي مفاد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر را با هم تلفیق نمود

به موضوع رعایت حقوق بشر در مخاصمات  نفرانس مشخصاًکبود که در آن  23شماره 
کـه   2444 (XXVIII) محتواي مصوبات کنفرانس تهران در قطعنامـه . پرداختمسلحانه 

  . نیز رسیدعمومی در اجالس همان سال مجمع عمومی تصویب شد به تائید مجمع 
کـه بـه موضـوع جنگهـاي اعـراب و       237شوراي امنیـت در قطعنامـه   سابق بر این 
شد به طور کلی به ضرورت اجراي قواعد حقوق بشر در مخاصمات  می اسرائیل مربوط

مسلحانه اشاره کرده بود ولی مجمع عمومی با بسط موضوع و شناسایی قواعـد بنیـادین   
 اصوالً. از شورا سبقت گرفتکه در مخاصمات مسلحانه الزم االجرا هستند  حقوق بشر

در نفش فعـال تـري   نسبت به شوراي امنیت مجمع عمومی  1970و  1960ي ها در دهه
مجمـع  بـه   فضاي سیاسی و ترکیب دولتهاي عضو .داشتخصوص حقوق بشردوستانه 

توانست راجع بـه آنهـا بـه     نمی در اموري دخالت نماید که شورا به راحتی داد می اجازه
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جنگ سرد ناشی از نظام دوقطبی شوراي امنیـت را کـامال   . اجماع و تصمیم گیري برسد
جملـه نقـض قواعـد     مللـی از ال بـین توانست در قبال وقـایع   نمی و نتیجتاه بود کردج فل

در مقابـل در پـی   . عکس العمـل نشـان دهـد   به فوریت و ضرورت حقوق بشردوستانه 
استعمارزدائی شمار دولتهاي تازه استقالل یافته به نحو چشـمگیري در مجمـع افـزایش    

قربـانی نقـض حقـوق بشردوسـتانه توسـط       که خـود را غالبـا   ها یافته بود و این دولت
ضـوابط حقـوق بشـر بـه     بـا تسـري   تمایل داشتند تـا  دانستند  می ي استعماريها دولت

نمودند تا مبـارزات   می همزمان تالش. این قواعد را گسترش دهندمخاصمات مسلحانه 
   .ی در آورندالملل بیني آزادي بخش را در زمره مخاصمات مسلحانه ها جنبش

تحد به مبحث حقوق بشردوستانه از این باب نیز اهمیت دارد کـه بـراي   ورود ملل م
ناتوانی نظام ملل متحد براي محـو  پذیرش شد پرداختن به آن به منزله  می تصور ها سال

و هم مجمـع عمـومی بـه     لذا هم شوراي امنیت. ی استالملل بینجنگ از صحنه روابط 
از هنجارسـازي در قلمـرو   اصوالً  پرداختند ولی می وضعیتهاي نقض حقوق بشردوستانه

شاید تنها استثناء در این خصـوص کنفـرانس الهـه    . کردند می حقوق بشردوستانه پرهیز
حمایـت از  باشد که به اهتمام یونسکو برگزار گردید و بـه تصـویب کنوانسـیون     1954

   .شد منجراموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه 
بـه عنـوان سـال     1968سالی که در آن سـال  ( 1963یی که در سالهاي ها در قطعنامه

تمرکز بر موضوعاتی همچون تبعیض تصویب شد  1968تا ) حقوق بشر نام گذاري شد
حتی برنامه پیشنهادي سال حقـوق بشـر کـه    . ي تحت سلطه بودها نژادي و حقوق ملت

 ایـن فرصـت را  تهران کنفرانس اما  .شتبود نیز همین روح را دا 2018ضمیمه قطعنامه 
تعمـق و   هـا  فراهم کرد که به موضوع حقوق بشر و حمایت از اشخاص در همـه جنبـه  

حمایت از غیر نظامیان از مخاصمات مسلحانه از جمله حادترین مباحث دهه . تامل شود
. چون ویتنام، الجزایر، کنگو و بیافرا بود ونینیي خها دهه اي که شاهد جنگ: بود 1960

نیز قابل توجه اي در توسعه قواعد حقوق بشردوستانه  با این وجود در این دوران رکود
 1957از پیشـنهاد سـال    ها توان در استقبال سرد دولت می این رکود را. بوجود آمده بود
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در . دیـد  انمللی صلیب سرخ راجع به قواعد تکمیلـی حمایـت از غیرنظامیـ   ال بینکمیته 
پـیش نـویس مـوادي     شددر دهلی نو برگزار که نوزدهمین اجالس کمیته صلیب سرخ 

مبـاحثی ماننـد   بـه  پیش نویس . د که توسط گروه متخصص تهیه شده بودگردیتصویب 
در  کـه بعـدها مفصـالً   نظامی اشـاره داشـت   مصونیت افراد و اموال غیرنظامی از حمله 

اقبال خوشـی بـه پـیش     ها اما در آن زمان دولت .درج شدند 1977ي الحاقی ها پروتکل
مللـی صـلیب سـرخ    ال بیناز کمیته فوق اجالس  13امه شماره قطعن. نویس نشان ندادند

عمـال هـیچ دولتـی در     ١٣.خواست تا متن را براي اظهار نظر در اختیار دولتها قرار دهـد 
. باره آن اظهار نظر نکرد و بدین خاطر اقدام دیگري درباره پیش نویس صورت نگرفـت 

جامعـه  و  هـا  دولـت  1948متعاقب تدوین اعالمیه حقوق بشـر در  این در حالی بود که 
اوج . نـد داد مـی  حقوق بشر نشان بهتوجه خاصی  1970و  1960ي ها مللی در دههال بین

بدین خـاطر بـود کـه    . دید 1966در توان در تدوین و تصویب میثاقین  می این توجه را
یم حقـوقی حمایـت   رژتلفیق حقوق بشر و حقوق بشروستانه راه چاره اي براي تقویت 

  .شد می تلقی از غیرنظامیان
حتـی  . تاثیر کنفرانس و بیانیه تهران بر روند کار مجمع عمومی کامال مشـهود اسـت  

مجمع به توصیه کنفـرانس نیـز عمـل کـرد و از دبیرکـل خواسـت بـا مشـورت کمیتـه          
ي موجـود و ضـرورت   هـا  ی صلیب سرخ در خصوص اجراي بهتر کنوانسـیون الملل بین

دو گزارش در این خصوص تسلیم مجمع  دبیرکل. جدید گزارش دهد معاهداتتدوین 
 هکنفـرانس تهـران و قطعنامـ    23 شـماره  قطعنامـه  ی شـبیه این گزارشات که عنوان. نمود

(XXVIII)2444 رعایت حقوق بشر در مخاصـمات مسـلحانه  "یعنی ، مجمع عمومی"، 
مؤید این ایده بودند که تمایز اساسی بـین حقـوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه      داشتند 

ضوابط حقوق بشر مکمل قواعـد حقـوق بشردوسـتانه در مخاصـمات      ١٤و دوجود ندار

  

  

13 "XIXth International Conference of the Red Cross, New Delhi, October-November 1957; 
Final Record concerning The Draft Rules for the Limitation of the Dangers incurred by the 
Civilian Population in Time of War" ICRC, Geneva, April 1958. 
14 Provost, Rene INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS AND HUMANITARIAN LAW at 
4. 
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و که در نـوع خـود جالـب     شدددي مطرح عگزارشات پیشنهادات مت در. استمسلحانه 
  . شوند می محسوبپیشرو 

 اتمبارزدر رگیر د گزارش اول توجه ویژه اي به حمایت از غیرنظامیان و رزمندگان
دبیرکل پیشنهاد کرده است و در آن اري یا خارجی مسلحانه براي آزادي از سلطه استعم

در گزارش دوم دبیرکل  ١٥.معاهده جدیدي براي مخاصمات داخلی تدوین شود نمود تا
در مخاصـمات مسـلحانه   را سیاسی و ي مندرج در میثاق حقوق مدنی ها حمایتاجراي 

ردن پیشـنهاداتی بـراي حمایـت از غیرنظامیـان و ممنـوع کـ      و  ١٦دادمورد بررسی قـرار  
پیشـنهاد کـرد کـه در منـاطق      وي مشخصـاً . میکروبی ارائه نمـود و ي شیمیایی ها سالح

ي مسـلحانه  هـا  مخاصمه مناطق امنی براي غیرنظامیان ایجاد شود تـا از اثـرات درگیـري   
تحـت   ،حرمت و مصونیت این مناطق امن که بایست می طرفین مخاصمه. مصون بمانند

ضـمن توضـیح در بـاره    دبیرکـل   .رعایت کنند راخواهند شد، نظارت دبیرکل مدیریت 
ي چریکی مشـارکت دارنـد، شـرایط    ها کسانی که در مخاصمات مسلحانه داخلی یا نبرد

برخورداري از وضعیت اسیر جنگی در کنوانسیون سوم ژنو و همچنین الزامات اجـراي  
این افـراد  کنوانسیون چهارم را تشریح نمود و نهایتا پیشنهاداتی در باره حمایت بیشتر از 

ضمنا دبیرکل پیشنهاد کرد مفاد کنوانسیون چهارم به مخاصـمات داخلـی نیـز    . ارائه کرد
جنگـی،  اسیر سه سال بعد مجمع عمومی به تسري وضعیت گفتنی است که . تسري یابد

  ١٧.ي آزادي بخش تصریح نمودها مندرج در کنوانسیون سوم ژنو، به مبارزان جنبش
 1970دسـامبر   9مورخ  2670عمومی در قطعنامه  در پی گزارش دوم دبیرکل مجمع

و  1899ي الهه ها مقررات کنوانسیون تاخواست  همات مسلحانصي مخاها از همه طرف
به همـین  . را رعایت کنند 1949ي چهارگانه ژنو ها و کنوانسیون 1925و پروتکل  1907

ع مـ صـادر شـدند مج   1974الـی   1971ي دیگـري کـه در سـالهاي    ها سیاق در قطعنامه
ي حقـوق بشردوسـتانه   هـا  کلیـه کنوانسـیون  به ي درگیر خواست که ها عمومی از طرف

  

  

15 Un Doc. A/7720, November 1969. 
16 UN Doc. A/8025, 1970. 
17 General Assembly Resolution 3103 (XXVIII) (30 November 1973). 
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خاصـمات مسـلحانه   ممجمع عمـومی درخواسـت خـود را بـه دولتهـا یـا       . پایبند باشند
ی بـه جـز   المللـ  بیني ها این در حالی است که مفاد کنوانسیون. ی منحصر نکردالملل بین

الهـه راجـع بـه     1954کنوانسـیون   19و مـاده  ي چهارگانه ها مشترك کنوانسیون 3ماده 
ی المللـ  بینحمایت از اموال فرهنگی در هنگام مخاصمات مسلحانه تماما به مخاصمات 

حتی برخی مفاد آنها نظیر قواعد مربوط به اسیر جنگی در مخاصـمات  . شدند می مربوط
رنـد  مگر آنکه براي کسانی که در مخاصمات داخلی شرکت دا. موضوعیت نداردداخلی 

سنتاً بـا آن مخـالف    ها این امري است که دولت. نیز وضعیت رزمنده قانونی قائل شویم
رزمنده محسوب کردن این افراد به معناي آن خواهـد بـود کـه توسـل آنهـا بـه       . هستند

هرگـز حاضـر نیسـتند از     ها دولت. شود می اسلحه علیه دولت متبوعشان مجاز محسوب
قلمروشان علیه آنها دسـت بـه اسـلحه بـرده انـد       حق خود براي محاکمه کسانی که در

  . صرفه نظر کنند
درخواست کلی مجمع عمومی به رعایت کلیه قواعد معاهدات حقـوق   با این وجود

ی الملل بینتوان نوعی تالش براي یکسان سازي حقوق حاکم بر مخاصمات  می بشري را
ضـوابط  . ناکام ماند 1977ي اول و دوم ها تالشی که با تدوین پروتکل: و داخلی دانست

پروتکل دوم که براي مخاصمات مسلحانه داخلی تدوین شده است بسیار مختصـرتر از  
فـري بـراي مـوارد    یهیچ ترتیبـات ک و بر خالف پروتکل اول  ضوابط پروتکل اول است

که به موضوع شیوه هدایت  پروتکل دومبسیاري از مواد پیش نویس  ضمناً. نداردنقض 
  . حذف گردیددیپلماتیک  ات کنفرانسظر آخرین لحشد د می جنگ مربوط

دبیرکل هفت گزارش دیگر نیز به مجمع عمومی تسلیم  1975الی  1970در سالهاي 
اجراي قواعد حقوق بشر در  مسلحانه و ابعاد مختلف حقوق مخاصمات که در آنهاکرد 
بـه  گزارشـاتی راجـع    ضـمناً  لدبیرکـ . مخاصمات مورد بحت و مداقه قرا گرفت مهنگا

نظیـر   هـا  براي اسـتفاده از برخـی سـالح    الملل بیني حقوق ها محدودیت و ها ممنوعیت
 .ي آتـش زا و ناپـالم و همچنـین حمایـت از خبرنگـاران جنگـی ارائـه نمـود        هـا  سالح

پیشنهادات دبیرکل در خصوص این موضوعات و تصمیماتی که مجمع بـر اسـاس آنهـا    
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ي هـا  ي حقـوق بشردوسـتانه اي کـه در دهـه    ها اتخاذ نمود به تدریج در مفاد کنوانسیون
   .به تصویب رسیدند گنجانید شدند 1980و  1970

ی سبب شـد  الملل بیناقدام مجمع عمومی براي تسري قواعد بشر به کلیه مخاصمات 
تا نهادهاي حقوق بشري ملل متحد نیز توجه خاصی به اجراي قواعـد حقـوق بشـر در    

در همین راستا گزارشـگران موضـوعی و   . یندی و داخلی مبذول نماالملل بینمخاصمات 
گزارشگران ویـژه اي کـه وظیفـه گـزارش دهـی راجـع بـه وضـعیت حقـوق بشـر در           
کشورهایی را برعهده دارند که درگیر مخاصمه مسلحانه هستند اجراي این قواعـد را در  

حتـی در مـواردي نهادهـاي نظـارتی      ١٨.دهنـد  مـی  هنگام مخاصمات مورد بررسی قرار
گزارشگران مستقلی را جهت نظارت بر اجراي حقوق بشر در مناطق تحـت  حقوق بشر 

   ١٩.اشغال یا درگیر در مخاصمه مسلحانه تعیین کرده اند

  رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ) ج
اجراي قواعد حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه به نسبت جدیـد  اگرچه تصریح به 

در شـرط  را وان تالقـی ایـن دو شـعبه حقـوق     ت می مللیال بینناد سرسد، در ا می به نظر
بـه ابتکـار    بر اساس این شرط که نخستین بار. مشاهده کرد) Martens Clause(مارتینز 

الهـه   دومصلح الهه، در کنوانسـیون   1899فوودور مرتینز، نماینده روسیه در کنفرانس 
 اشداکم نبحقوق بشردوستانه در وضعیتی ح اتگنجانیده شد، در صورتی که مفاد معاهد

، غیرنظامیان و قربانیان مخاصمه مسلحانه ه باشدقاعده الزم را نداشتمورد نظر یا معاهده 
ي ناشی از عملکرد ملل متمدن، حقوق انسانی و الزامات وجدان بشري ها تحت حمایت

 نشـان  رسـد  مـی  به نظـر از مکتب حقوق طبیعی متاثر این شرط که . داشتخواهند قرار 
ان کنوانسیون حقوق بشردوستانه را ناکافی و تـدوین آن را رونـدي   که نویسندگدهد  می

  

  

18 For example see UN Commission on Human Rights, Reports of Special Rapporteurs: 
E/CN.4/I994/94, 14 February 1994 and E/CN.4/I993/42 of 16 February 1993 (on 
Afghanistan); E/CN.4/I994/47 of 17 November 1993 and E/CN.4/I996/3 of 21 April 1996 (on 
Former Yugoslavia) and E/CN.4/I997/60 (Thematic Report on Extrajudicial, Summary or 
Arbitrary Executions). 
19 For example see Report on the situation of human rights in Kuwait under Iraqi occupation, 
by Mr. Walter Kalin, E/CN.4/I992/26 of 16 January 1992. 
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خواستند که فقدان قواعد مشخص حقوق بشردوستانه  نمی آنها. دانستند می رو به تکامل
سبب شود تا غیر نظامیان و قربانیان مخاصمات مسلحانه از حمایت حقوقی بی نصـیب  

بـراي  را تضـمینات حقـوقی   حقوق انسانی و الزامـات وجـدان بشـري حـداقل     . بمانند
  . آورد می حمایت از این افراد فراهم

مجمع عمومی به تاسـی  . شده استدرج  شرط مارتینز 2444 (XXVIII)در قطعنامه 
تـا تـدوین   "ي کنفرانس تهران از دبیرکل خواست که دولتها را ترغیب کنـد  ها از توصیه

پیروي  "وجدان بشریت قواعد جدید از عملکرد ملل متمدن، حقوق انسانیت و الزامات
ي قواعـد : ه بودتاکید شدنیز در کنفرانس تهران بر ضرورت تدوین قواعد جدید  .نمایند

در خـود داشـته   بایست حمایت بهتر از غیرنظامیان، اسراي جنگی و رزمندگان را  می که
ي نظامی و روشهاي جنگـی بـه   ها همچنین در کنفرانس تاکید شد که بعضی رویه .باشد

کنفرانس تهران خواستار بررسی بیشتر راجع به . دننسانی بودن باید ممنوع شودلیل غیر ا
ي موجـود شـد تـا    هـا  مللی جدید یا بازنگري در کنوانسیونال بیني ها نیاز به کنوانسیون

و ر کلیـه مخاصـمات مسـلحانه    دحمایت بهتر از غیرنظامیان اسراي جنگی و رزمندگان 
   ٢٠.کنندتضمین را ي جنگی ها روشبکارگیري برخی از تسلیحات و ممنوعیت 
 نمـوده به عدم کفایت قواعد موجود حقوق بشردوستانه اذعان عمومی مکرراً مجمع 

مجمـع  بـه نظـر   . دانسـته اسـت  اجراي آن را ضروري بهبود واعد و قو توسعه محتواي 
د کـه مـورد توافـق    نچنانچه قواعـد حقـوق بشردوسـتانه در معاهـداتی گنجانیـده شـو      

عمـومی در  در همـین راسـتا مجمـع    . بوداست موثرتر اجرا خواهند  ي بیشتريها دولت
مرکـب از دولتهـاي عضـو     یالمللـ  بـین کنفـرانس  دانسـت تـا یـک    م الز 3103قطعنامه 

 مللـی ال بـین براي تنظیم یـک سـند جدیـد     ها کنوانسیونهاي چهارگانه ژنو و سایر دولت
و کمیتـه  مـومی  عکـه بـین مجمـع    بـود  این پیشنهاد محصـول تعـامالتی   . تشکیل شود

کـار مقدمـه سـازي بـراي      کمیته در آن دوران در. ی صلیب سرخ وجود داشتالملل بین
ي هـا  الحاقی به کنوانسیون 1977ي ها تنظیم پروتکل جهتناسی شبرگزاري جلسات کار

  

  

20 Human Rights in Armed Conflicts, Resolution XXIII, Tehran, 12 May 1968. 
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مللـی صـلیب سـرخ از همـان ابتـداي      ال بـین همکاري مجمع عمومی و کمیتـه  . بودژنو 
افـدامات  با گسـترش  آغاز شد و حقوق بشردوستانه پرداختن مجمع عمومی به موضوع 

ي بسـیاري بـه   ها مجمع در قطعنامه. ي این دو نهاد نیز گسترش یافتها همکاريمجمع 
مصوبات کمیته الهام بخـش   مندرج درمصوبات و ابتکارات کمیته اشاره کرده و اصولی 

ه کمـک کـرد   د حقوق بشردوسـتان عهمکاري این دو نه تنها به غناي قوا. بودنیز مجمع 
   ٢١.شد 1990در سال منتهی به اعطاي وضعیت ناظر به کمیته بلکه نهایتا 

نقش حقوق بشر در مخاصمات مسـلحانه داخلـی مهمتـر از مخاصـمات مسـلحانه      
زیرا در مخاصمات مذکور امکان بیشتري وجود دارد کـه غیرنظامیـان    ٢٢ی استالملل بین

در "یسـیون امریکـایی حقـوق بشـر     بنابـه اظهـار کم  . در میانه مخاصـمه گرفتـار شـوند   
بیشـتر بـا هـم     الملـل  بیني مخاصمه مسلحانه داخلی این دو شعبه از حقوق ها وضعیت

ي هـا  کنوانسـیون مشـترك   3در مـاده   ٢٣".نمایند می کنند و همدیگر را تقویت می تالقی
نگاه حقوق بشري و پـیش  شود  می که به مخاصمات مسلحانه داخلی مربوطژنو  1949

بـدون   "با افـراد بایـد   بر اساس این ماده . ل تضمینات انسانی نیز وجود داردبینی حداق
یـا هـر معیـار    تولد یـا ثـروت   جنسیت،  ،اعتقادیا  مذهب تبعیض به لحاظ نژادي، رنگ،

مللـی  ال بینبنابه نظر دیوان  ."در همه شرایط به صورت انسانی رفتار شودمشابه دیگري 
حـاکم در خصـوص رفتـار بـا افـراد را در       مشترك حـداقل ضـوابط   3ماده دادگستري 

در کلیه مخاصمات مسـلحانه، اعـم از   کند و این حداقل  می مخاصمات مسلحانه را بیان
  ٢٤.استاالتباع  ممللی، الزال بینداخلی و 

در راي . رابطه میان حقوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه خـالی از پیچیـدگی نیسـت      
ي هسـته اي دیـوان   ها هدید به سالحدر قضیه مشروعیت توسل و ت 1996مشورتی سال 

بـه نظـر   . حقوق بشر دانست lex specialisمللی دادگستري حقوق بشردوستانه را ال بین
برخـی   ":وجـود دارد  رابطـه مکمـل  میان حقوق بشردوستانه و حقوق بشـر سـه   دیوان 

  

  

21 General Assembly Resolution 45/6 (16 October 1990). 
22 Abella v. Argentina, case 11.137, Report No. 55/97, 18 November 1997, para 160. 
23 Avilan v. Colombia, case 11.142, Report No. 26/97, 30 September 1997, para 174. 
24 ICJ Report (1986) para. 114. 
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برخـی دیگـر از   . مللـی باشـند  ال بـین حقوق ممکن است منحصر به حقوق بشردوستانه 
 معـذالک حقـوقی وجـود دارنـد کـه     . است منحصر به حقوق بشر باشـند حقوق ممکن 

مربوط بـه   عام و خاصیا  lex specialisرابطه  ".توانند موضوع هر دو حقوق باشند می
   ٢٥.دسته سوم است

حـل تعـارض   بهترین گزینـه بـراي    توسل به رابطه عام و خاصدر وهله اول شاید 
بشر و حقوق بشردوستانه به نظـر برسـد،   بعضی از قواعد به ظاهر متعارض حقوق  میان

و به راحتی ولی اصوال رابطه مذکور مفهومی است که در نظام حقوق داخلی ایجاد شده 
یان قواعد سلسله مراتـب  در نظام حقوق داخلی م. نیست الملل بینقابل تعمیم به حقوق 

. تقاعده عموم و خصوص منعکس کننده همین رابطه سلسله مراتبی اسـ  و وجود دارد
 هقاعـد یک . ملل وجود نداردال بیناین در حالی است که چنین سلسله مراتبی در حقوق 

تبـی میـان منـابع    اسلسـله مر  شود و می متفاوت ناشینابع ماز  تواند می مللال بینحقوق 
تـوان قاعـده    نمی بدین خاطر .وجود نداردکنند  می ي که تولیدقواعدو  الملل بینحقوق 
  . اعده اي دیگر دانستق lex specialisاي را 

حقوق بشر و حقـوق بشردوسـتانه اگرچـه بـه لحـاظ موضـوعی واحدنـد و        مضافاً 
حقـوق  . متفاوتنـد سیر تکـوین   و ه لحاظ مبانی حقوقیب هستند،انسانی دلواپس کرامت 

میـان  خواهـد   مـی  حـاکم اسـت و  مخاصمات مسـلحانه  بشردوستانه بر وضعیت خاص 
اصوال درحالی که حقوق بشر  توازن برقرار کند ي نظامی و مالحظات انسانیها ضرورت

حقوق فرد شـهروند را در قبـال حکومـت تبیـین و     خواهد  می براي زمان صلح است و
ي اضـطراري  هـا  وضعیتدر اسناد حقوق بشر پذیرفته شده است که در . نمایدحراست 

میثـاق حقـوق    4مـاده  . گـردد  مـی  ق بشر متوقف یا محدوداجراي برخی از قواعد حقو
افتد  می هره حیات ملت به مخاطکدهد تا در زمانی  می اختیار ها دنی و سیاسی به دولتم

 15مشابه همین اختیار در مـاده  . از تعهداتش وفق این سند به صورت موقتی عدول کند
وضعیت مخاصمه مسلحانه اصوال از جملـه   .کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وجود دارد

  

  

25 Ibid. (1996) para. 106. 
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  . ي اضطراري استها وضعیت
نباید به معناي تفوق یک شعبه از حقوق بر دیگري تفسیر شـود   lex specialsه رابط

بلکه این رابطه به معناي آن است کـه در هنگـام مخاصـمات مسـلحانه قواعـد حقـوق       
. شود چرا که قواعد آن جزئیات و انطبـاق بیشـتري بـا واقعـه دارد     می بشردوستانه اجرا

مانند و در تفسیر  می ن در پس زمینه باقیقواعد دیگر از جمله قواعد حقوق بشر همچنا
در صـورت فقـدان یـا عـدم کفایـت قواعـد        ٢٦.روند می قواعد حقوق بشردوستانه بکار

رابطـه  . حقوق بشردوستانه در یک وضـعیت خـاص، ایـن قواعـد حـاکم خواهنـد بـود       
تفسیري و تکمیلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط کمیته حقوق بشر نیز مـورد  

کمیته ضمن اشاره به اجراي مفاد میثاق حقوق مـدنی و سیاسـی   . ر گرفته استتائید قرا
مکمل هستند و " مخاصمه مسلحانه تصریح کرد که حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در

  ٢٧ ".کنند نمی همدیگر را حذف

رعایت حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه در چندین نهاد قضایی ضرورت موضوع 
مللـی دادگسـتري، کمیسـیون حقـوق بشـر      ال بـین انند دیـوان  مللی مال بینو شبه قضایی 

بـه طـور مثـال     ٢٨.اروپایی و کمیسیون حقوق بشر امریکایی مورد تایید قرار گرفته است
ي هسـته اي بـر   هـا  راجع به سـالح  1996دادگستري در راي مشورتی  مللیال بینن یواد

اصـمات  ي مصـرح در میثـاق حقـوق سیاسـی و مـدنی در خـالل مخ      هـا  تداوم حمایت
در راي  دیوان مجدداً ٢٩.را نیز پذیرفت 4ء ماده تثناالبته دیوان اس. مسلحانه تصریح نمود

 ودر قضـیه اقـدامات نظـامی در قلمـر     2005 دیوار حائل و راي ترافعی 2003مشورتی 
  

  

26 See Marco Sassòli and Laura Loson, “The legal relationship between international 
humanitarian law and human rights law where it matters: admissible killing and internment of 
fighters in non international armed conflict”, International Review of the Red Cross, Vol. 871, 
(2008) at 6o4 and 616.  
27 UN Human Rights Committee, General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 
May 2004), para 11. 
28 See The European Court of Human Rights, Isayeva, Yusupova and Bazayeva v. Russia 
57947/00; 57948/00; 57949/00 (19 December 2002) and Cyprus v. Turkey. 25781/94 (10 
May 2001) para 80. The Inter American Court of Human Rights, Bamaca Velásquez v. 
Guatemala, Judgment (25 November 2000), para 207. The UN Human Rights Committee, 
General Comment No. 31, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (26 May 2004), para 11.  
29 (1996) para. 25. 
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در قضـیه دیـوار حائـل دیـوان ادعـاي      . کنگو نیز این موضوع را مورد تاکیـد قـرار دارد  
کرانـه  اشـغالی  ي هـا  که میثاق حقوق مدنی و اقتصادي در سـرزمین اسرانیل مبنی بر این 

اسـرائیل ادعـا کـرده بـود کـه چـون ایـن        . غزه قابل اجرا نیست را رد کردنوار غربی و 
بـه  . شـود  نمی تحت اشغال نظامی و در مخاصمه مسلحانه هستند میثاق اجرا ها سرزمین

افـراد در برابـر حکومـت    ادعاي اسرائیل قواعد حقوق بشـر تنهـا در صـدد حمایـت از     
دیوان این نظر را رد کرد و تصریح نمود که اسناد حقوق بشري نسـبت  . ان استشخود

 ٣٠.شـود  مـی  کنند نیـز اجـرا   می در مناطقی که بر آنها اعمال صالحیت ها به اعمال دولت
مللـی  ال بـین در قضـیه اقـدامات نظـامی در قلمـرو کنگـو دیـوان        2005البته در در راي 

ایـن شـاید امـاره اي دال بـر آن      ٣١.نکـرد  lex specialsاره اي به موضوع دادگستري اش
حتـی برخـی از حقـوق    . باشد که دیوان از نظر خود در این خصوص عدول کرده است

   ٣٢.دانند می روكتمرا  lex specialsدانان قاعده 
شود کـه مجموعـه اي از قواعـد بنیـادین حقـوق       می از رویه قضایی چنین برداشت

از جمله در هنگـام مخاصـمات مسـلحانه الزم     ها دارد که در کلیه وضعیت بشري وجود
این قواعد از رابطه سنتی حقوق بشر که میان فرد شهروند و دولت متبوعش . االجراست

استناد به ضرورت . کند می از جمله دولت دشمن را نیز متعهد ها فراتر رفته و همه دولت
ایـن نحـو   . یبندي به قواعد بنیـادین فـوق باشـد   تواند توجیه اي براي عدم پا نمی نظامی

. تواند تا حدودي نقایص حقوق بشردوستانه را ترمیم کنـد  می اجراي قواعد حقوق بشر
ي حقـوقی  ها بر ارتقاء حمایتاجراي قواعد حقوق بشر اثر توان به  می در این خصوص

  ٣٣.شاره کردنظامی ا اشغالتحت ي ها سرزمیناز غیرنظامیان ساکن 

  

  

30 Ibid. (2004) paras 106- 113. 
31 Ibid. (2005) para. 216. 
32 U. Froissart, ‘Legal and Other Factors in Nation-Building in Post War Situations: Example 
Iraq’, in Horst Fischer, et al. (ed.) KRISENSICHERUNG UND HUMANITÄRER SCHUTZ/ 
CRISIS MANAGEMENT AND HUMANITARIAN PROTECTION, 99 (Berlin: Berliner 
Wissenschafts-Verlag, 2004) at 110- 111.  
33ICJ Report (2004) paras. 102 - 113 and 129 - 137. 
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  عمومی و احصاء قواعد الزم الرعایه حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه مجمع ) د
بایـد در   "اصـول بشردوسـتانه  "کنفرانس تهران تصریح کرد کـه   23قطعنامه شماره 

 "اصول بشردوستانه"البته مشخص نکرد که منظور از . رعایت شود مسلحانه مخاصمات
 "در مخاصـمات مسـلحانه   رعایت حقوق بشر"با توجه به عنوان قطعنامه یعنی . چیست
میـان   رسد که این اصول باید اصول حقوق بشـر باشـند یـا حـداقل در     می به نظرچنین 

مجمع عمومی که  2444منتهی قطعنامه . حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مشترك باشند
بیـان کـرد   ذیل در همان سال تصویب شد اصول بنیادین را در قالب سه اصل مشخص 

  :ق بشردوستانه هستندکه همگی از اصول حقو
ي جنگی براي حملـه بـه   ها ي متخاصم براي توسل به ابزار و روشها حق طرف -1

 . دشمن نامحدود نیست

 .حمله به جمعیت غیرنظامی ممنوع است -2

بین کسانی که در مخاصمه شرکت دارنـد و آحـاد جمعیـت     ها باید در کلیه زمان -3
  .غیرنظامی تفکیک قائل شد

رسند ولـی   می داریم این اصول بدیهی به نظر رن بیست و یکم قراراکنون که ما در ق
 1858به جز اصل اول که از قدمت صد ساله برخوردار بود و در مقدمه بیانیه  1968در 

ی نـوآوري  المللـ  بـین سن پیترزبورگ آمده بود، تصـریح دو اصـل دیگـر در یـک سـند      
ضـوابط  ه ژنو که حـداقل  ي چهارگانها مشترك کنوانسیون 3حتی ماده . شد می محسوب

مـذکور کـه بـه    اصول دو دارد به این صراحت  می حاکم بر مخاصمات مسلحانه را بیان
بـه  آنهـا بایـد   براي اسـتخراج   و در خود نداردشود را  می حمایت از غیرنظامیان مربوط

کنوانسیون چهارم ژنو که به موضوع حمایت از . شدتوسل مي منطقی ها تفسیر و استنتاج
گردد که در منـاطق تحـت اشـغال     می یشود تنها شامل غیرنظامیان می ان مربوطغیرنظامی

شود که  می افرادي را شاملحتی برند، حال آنکه دو اصل فوق  می نیروهاي خارجی بسر
اصول مذکور براي نخستین بار به صراحت . مناطق نبرد یا مجاورت آن حضور دارند در

اصـول در قطعنامـه    تـوان بیـان ایـن   ه اید بش. درج شدند 1977ي الحاقی ها در پروتکل
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  . ي مذکور دانستها را مقدمه اي براي درج آنها در پروتکل 2444
اصول مربوط به حمایت از غیر نظامیـان را   2675 (XXV)مجمع عمومی در قطعنامه

  :اصل مشخص را در این خصوص شناسایی کردهفت مجمع . بسط و گسترش داد
ی آمـده  المللـ  بینو اسناد  الملل بیندر حقوق  حقوق بنیادین بشر آن گونه که .1

  .است در مخاصمات مسلحانه همچنان الزم االجراست
در هدایت عملیات نظامی باید میان جمعیت غیرنظامی و کسانی در مخاصمه  .2

 . مشارکت فعال دارند تفکیک قائل شد

در هدایت عملیات نظامی باید کلیه افدامات الزم را بعمل آورد تـا جمعیـت    .3
ي الزم نیز باید صورت ها پیشگیري. رنظامی از آثار مخاصمه برکنار بماندغی

 . گیرد تا به آنها خسارت و لطمه اي وارد نیاید

 . جمعیت غیرنظامی نباید موضوع حمله نظامی باشد .4

گـردد نبایـد مـورد     می اماکن و تاسیساتی که تنها از سوي غیرنظامیان استفاده .5
 . حمله واقع شود

ي غیرنظامیـان نبایـد موضـوع    ها و پناهگاه ها ی مانند بیمارستاناماکن غیرنظام .6
 . عملیات نظامی باشند

اقدام تالفی جویانه علیه جمعیت و اشخاص غیرنظامی و انتقال اجباري آنهـا   .7
  . ممنوع است

  
مللی یوگسالوي سابق در راي معـروف تـادیچ بـا    ال بینشعبه استیناف دیوان کیفري 

ایـن   2675و  2444ي هـا  در هنگام تصویب قطعنامـه  ها ولتاستناد به اظهارات برخی د
مللـی موجـود در زمینـه حمایـت از جمعیـت و افـراد       ال بـین اسناد را بیان کننده عـرف  

ی ماننـد  مهم دهد که اصول می اصل نشان هفتنگاهی دقیق به این  ٣٤.غیرنظامی دانست
. خـود دارد اصل تفکیـک، پیشـگیري و مصـونیت غیرنظامیـان از حملـه مسـتقم را در       

اصل آخر در تمامی موارد تنها به جمعیت غیرنظامی اشاره شده و ذکري  متاسفانه به جز

  

  

34 Prosecutor v. Dasko Tadic, Appeals Chamber's Decision on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Case No. IT-95-1 (2 October 1995) paras. 110- 112. 
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جمعیت غیرنظامی از احاد غیرنظامی تشکیل . غیرنظامی نیامده استیا اشخاص  حاداز ا
 1977ي الحـاقی  هـا  به همین خاطر است که مواد پروتکل. شده ولی هویتی مستقل دارد

در خـود دارنـد عبـارات    مربوط بـه حمایـت از غیرنظامـان را    اصول یا اساسنامه رم که 
 ضـرورتاً چرا که  .جمعیت غیرنظامی و اشخاص غیرنظامی را در کنار یکدیگر آورده اند

تواند  می عدم تصریح افراد در کنار جمعیت. جایگرین دیگري باشدتواند  نمی هیچ کدام
   .شود منتهیفوق به تحدید ناخواسته قلمرو اصول 

 کند که تنها توسـط غیرنظامیـان اسـتفاده    می صل پنجم حمله به تاسیساتی را ممنوعا
پروتکـل اول حملـه بـه امـاکن      52مـاده  . قلمرو این اصل کامال روشن نیسـت . شود می

. نیسـتند  "هـدف نظـامی  "کنـد کـه    می ی ممنوعالملل بینغیرنظامی اي را در مخاصمات 
اي است که کلیه اهداف دوکـاربرده را نیـز   از هدف نظامی به گونه  52)2(تعریف ماده 

در اصل فوق توسط مجمع هم بـه همـین منظـور     "تنها"شاید ذکر کلمه . شود می شامل
شـود   مـی  الزم به ذکر است که پروتکل دوم که به مخاصمات داخلی مربوط. باشدبوده 

 ممنـوع تنها حملـه بـه امـاکن و اهـدافی را      14ماده . ندارد 52هیچ ماده اي مشابه ماده 
یـن  رسـد ا  می به نظر. سازد که براي بقاي غیرنظامیان ضروري و اجتناب ناپذیر است می

قحطی کشانیدن و گرسنگی اماکن غیرنظامی را ممنوع کند به به بیش از آنکه حمله ماده 
بـدین ترتیـب در    .نمایـد  مـی  دادن غیرنظامیان را به عنـوان یـک روش جنگـی ممنـوع    

ممنوع اسـت کـه    هنگامیتخریب اموال غیرنظامی ه و مخاصمات مسلحانه داخلی حمل
  . شود می جمعیت غیرنظامیمنجر به قحطی و گرسنگی 

کـه   آنجـائی از . کنـد  مـی  دام تالفی جویانه علیه غیرنظامیـان را ممنـوع  قاهفتم اصل 
مللی قائل نشده این ممنوعیت به هـر دو  ال بینقطعنامه تفکیکی بین مخاصمات داخلی و 

بـه ممنوعیـت اقـدام تالفـی      1977پروتکل اول  50ماده . یابد می ريدسته مخاصمه تس
مللی تصریح دارد ولی چنین ال بینجویانه علیه جمعیت و افراد غیرنظامی در مخاصمات 

گفتنی است که تعـدادي از نویسـندگان حقـوق    . ممنوعیتی در پروتکل دوم وجود ندارد
منوعیت چه در مخاصمات داخلی این م نی راجع به عرفی بودیملل تردیدهاي جدال بین
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از جمله ایتالیـا و انگلسـتان در    ها حتی شماري از دولت. مللی ابراز کرده اندال بینو چه 
ن ماده و موضوع ممنوعیت توسـل بـه اقـدام    یهنگام پیوستن به پروتکل اول نسبت به ا

 2008در راي  زدیـوان یوگسـالوي نیـ   اسـتناف  شعبه . تالفی جویانه اعالم شرط کردند
قانونی پرداخت و ادعاي متهم مبنی انه یاقدام تالفی جوبه شرایط  در قضیه مارتیچخود 

بدین ترتیـب  . بر توسل به اقدام تالفی جویانه را به دلیل عدم تحقق شرایط الزم رد کرد
را در تعـارض بـا حقـوق    دیوان به طور ضمنی اقدام تالفـی جویانـه علیـه غیرنظامیـان     

در راي تاریچ مفـاد  همین شعبه  سابقاًکه این در حالی است  ٣٥.ملل عرفی ندانستال بین
دانسـته  ی المللـ  بینعرف  منعکس کنندهرا ) از جمله اصل هفتم( 2675و اصول قطعنامه 

  .بود
توجه خاصی راجع به اقزایش حمایت از غیرنظامیان در حـین  جمع عمومی اصوال م

قطعنامـه   2005در سـال   بطور نمونه مجمـع . و بعد از مخاصمات مسلحانه داشته است
خسـارات   جبـران  ٣٦يهاراهنما-هکه در آن اصول اولیه و قاعد کردرا تصویب  147/60

قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و حقـوق بشردوسـتانه را شناسـایی و احصـاء کـرده      
سال به طول انجامید که نشـانه اهمیـت موضـوع و حساسـیت      15این کار قریب . است
تنهـا مـوارد نقـض    قطعنامـه  در ابتدا قرار بـود کـه   . استدر خصوص مفاد آن  ها دولت

 1990فاحش حقوق بشر را شامل شود ولی در خالل مذاکرات و با توجه به وقایع دهه 
مـذکور در  اصول اولیه و قواعـد   .نقض فاحش حقوق بشردوستانه نیز به آن افزوده شد

قواعـد  وح و اصـول  ردهد که  می تبیین شده است که نگاهی گذرا به آنها نشانماده  27
 الملـل  بـین کمیسیون حقـوق   2001ی دولتها و پیش نویس مواد سال الملل بینمسئولیت 

ي جبران خسارت ها حتی فهرست روش. حاکم است هابر آن ها راجع به مسئولیت دولت
این درحالی است که پـیش  . اقتباس شده استمذکور از پیش نویس ) غیرپولیو پولی (

اما موضوع جبـران  . ستا ها بر روابط میان دولت رناظ الملل نبینویس کمیسیون حقوق 

  

  

35 Prosecutor v. Milan Martic, Appeals Chamber Judgment, case No. IT-95-11-A ( 8 October 
2008) paras 263- 267. 
36 Guidelines 
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خسارت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه موضوعی میان دولت و 
  . فرد است

ــامل   ــد را ش ــیعی از قواع ــف وس ــتانه طی ــوق بشردوس ــی حق ــود م ــه. ش  در قطعنام
و قواعـد   قواعد حقوق بشردوستانه اي که نقض فـاحش آنهـا مشـمول اصـول    147/60

بـا توجـه بـه رویـه قضـایی      . نشـده اسـت  و متمـایز  شود مشـخص   می جبران خسارت
که نقض فاحش آنهـا جنایـت    استتوان گفت قواعدي مورد نظر قطعنامه  می یالملل بین
ی تحقیق کننـد  الملل بینمکلفند تا در باره جنایات  ها دولت. گردد می ی محسوبالملل بین

شت باشد فرد متهم را محاکمـه و مجـازات یـا مسـترد     و چنانچه شواهد کافی وجود دا
ی المللـ  بینصول این جنایات آنهایی هستند که در اساسنامه دیوان کیفري علی اال. نمایند

  . نام برده شده اند
دیوان کیفري یوگسالوي سابق نیز جنایـات منـدرج در اساسـنامه خـود را مصـداق      

روشـن   "نقـض فـاحش  "ظـور از  البته من ٣٧.دانست "نقض فاحش حقوق بشردوستانه"
 8 مـاده  آیا نقض باید منجر به لطمات جانی و بدنی یـا خسـارات مـادي شـود؟    . نیست

را زخم فیزیکی، روانی، روحی، خسارات اقتصادي و محروم شـدن از   "لطمه"قطعنامه 
شعبه بدوي دیوان کیفـري   2008ر راي داین تعریف . حقوق بنیادین تعریف کرده است

 "قربـانی "و دیـوان از آن بـراي شناسـایی    مالك قرار گرفته  Dyiloضیه در قی الملل بین
(victim) در آراء قضــایی بــه دفعــات مفــاد قطعنامــه تــاکنون  ٣٨.اســت اســتفاده نمــوده

ي امریکـاي التـین   هـا  حتی شماري از دولت و آمده است ها ی و عملکرد دولتالملل بین
 ٣٩.اسـتفاده کردنـد   خـود داخلـی  ن قبل از تصویب نهایی قطعنامه از آن در تدوین قوانی

  

  

37 Prosecutor v. Dasko Tadic, Trial Chamber Decision, Case No. IT-95-1 (10 August 1995) 
para. 42.  
38 PROSECUTOR v. THOMAS LUBANGA DYILO, Trial Chamber Decision on victims' 
participation, Case No. ICC-01/04-01/06, (18 January 2008) para 35. See also Elisabeth 
Baumgartner, 'Aspects of victim participation in the proceedings of the International Criminal 
Court', 90 IRRC, 409 (June 2008) at 417- 421. 
39 Act No. 24,043 promulgated on 23 December 1991 (Argentina); Act 19.123 of February 8, 
1992 (Chile) and Act 9,140 enacted in 1995; Act 10,536 of August 15, 2002, and Act 10,875 
of June 1, 2004 (Brezil). See also Greiff, Pablo de (ed.), THE HANDBOOKS OF 
REPARATIONS (New York: Oxford University Press, 2006) and Theo van Boven, 'Victims’ 
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ی کـه  یـ در آرامشـابه قطعنامـه   حقوق بشر نیز از اصـول  و اروپایی امریکایی ي ها دادگاه
  ٤٠.اندبهره برده  متضمن جبران خسارت بوده

تاثیر مصوبات مجمع عمومی بر سیر تحول قواعد حقـوق بشردوسـتانه منحصـر بـه     
بطور مثال . یابد می نیز تسري ها بخش شود بلکه به سایر نمی مربوط به غیرنظامیان لواص

ي آزادي هـا  و بـه جنـبش   مجمع عمومی قلمرو اجراي حقوق بشردوسـتانه را گسـترش  
ي هـا  جنـبش  تمبارزابه ی الملل بینحقوق مخاصمات مسلحانه تسري . بخش تسري داد

ي هـا  پروتکـل اول الحـاقی بـه کنوانسـیون     1مـاده   4بنـد  قبل از آنکه در آزادي بخش 
  .ه بودآمدعمومی  ي مجمعها در قطعنامهژنو بیاید  چهارگانه

ي آزادي ها نقش مجمع عمومی در تسري حقوق بشردوستانه به جنبش) ه
   بخش

مجمـع  . دهه مبازات ضد استعماري و ضد نژاد پرستی بـود  1970تا  1950ي ها دهه
تـداوم اسـتعمار را یـک     کـرد یی که در اوج این مبارزات تصویب ها عمومی در قطعنامه

ي تحت اسـتعمار حـق دارنـد بـا هـر وسـیله       ها جنایت دانست و تصریح نمود که ملت
این بـه   ٤١ .الزمی که در اختیار دارند علیه دولت استعماري و سلطه خارجی مبارزه کنند

ي اسـتعماري یـا   هـا  معناي مجوز توسل نیروهاي آزادي بخش بـه اسـلحه علیـه دولـت    
و  ض حقـوق اقتصـادي  قـ ن 2184طعنامـه  مجمع عمومی در ق اینپیش از . اشغالگر بود

بیانیـه  و بـود  دانسـته  ي تحت سلطه اسـتعمار را جنایـت علیـه بشـریت     ها ملتسیاسی 
ولی هیچ یک از این اسـناد   بوداعالن نموده کنفرانس تهران مبارزه با آپارتاید را مشروع 

  

  

Rights to a Remedy and Reparation: The New United Nations Principles and Guidelines', in 
Carla Ferstman, Mariana Goetz, Alan Stephens (eds.) REPARARTIONS FOR VICTIMS OF 
GENOCIDE, WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY (Leiden/Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2009) at 19- 40. 
40 Velasquez Rodrıguez v. Honduras, Inter-American Court of Human Rights, Judgment of 29 
July 1988, Series C No. 4, paras. 156, 175 and 187 and Keenan v. the United Kingdom, 
European Court of Human Rights, Judgment of 3 April 2001, appl. no. 27229/95, para. 138.  
41 See General Assembly Resolution 3103 (XXVIII) (30 November 1973) and see also Yves 
Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann (eds.) COMMENTARY ON THE 
ADDITIONAL PROTOCOLS OF 8 JUNE 1977 TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 
12 AUGUST 1949 (Geneva: ICRC, 1987) at 41–3. 
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 مجمع عمومی .ه بودنداین چنین موضع صریحی نسبت به مبارزات تبعیض نژادي نگرفت
در ادامه مصوبات قبلی خود استفاده از مـزدوران   3103 (XXVIII)همچنین طی قطعنامه
  ٤٢.ي آزادي بخش را محکوم کردها براي سرکوب جنبش

ي هـا  قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از این که علیرغم درخواستاین مجمع عمومی در 
ي سـوم و چهـارم   ها مکرر از دولتهاي استعماري و اشغالگر براي اجراي مفاد کنوانسیون

ي آزادي بخش هنوز شرایط این افـراد غیرانسـانی اسـت اظهـار     ها ژنو نسبت به جنبش
داشت که مبارزانی که بـه اسـارات درآمـده انـد بایـد از حقـوق اسـراي جنگـی وفـق          

این کار به معناي آن خواهد بود که افـراد مـذکور   . ژنو برخوردار باشند سومکنوانسیون 
تواند آنها را محاکمه کند که  می ولت دستگیر کننده تنها زمانیوضعیت رزمنده دارند و د

توانـد دلیـل محاکمـه     نمـی  صرف توسل به اسـلحه . مرتکب جنایات جنگی شده باشند
 این درحالی است که دولتها انحصـار توسـل بـه اسـلحه را بـراي خـود محفـوظ       . باشد
دهنـد دسـت بـه اسـلحه      ینم در قلمرو خود به افراد و گروهها اجازهنه تنها دانند و  می

با اسیر جنگی دانسـتن مبـارزان دسـتگیر شـده     البته . دانند می جرمرا این کار بلکه  ببرند
 ي آزادي بخش دولتها دستگیر کننده تعهدي به محاکمه یا آزادي آنهـا نـدارد و  ها جنبش

 در. تواند تا تعیین تکلیف موضوع یا ترك مخاصمه فعال آنها را در اسارت نگـه دارد  می
انجامد افراد دستگیر شده عمال تمام عمـر   می مبارزاتی که چند سال یا چند دهه به طول

  . خود را در اسارت خواهند گذراند
نقض وضـعیت رزمنـده بـراي افـراد یـاد شـده وفـق حقـوق         اضافه نمود که مجمع 

مشخص نیست که منظور مسئولیت دولت است یـا  . بودخواهد آور مسئولیت  الملل بین
قاعـده مشـخص و   تصویب شد  3103که قطعنامه  1973سال در . کیفري فردمسئولیت 

  

  

42 General Assembly Resolutions 2548 (XXIV) (1969) and 2708 (XXVII) (1972). 
و تدوین  1977پروتکل اول  47گفتنی است که مصوبات مجمع عمومی در این زمینه الهام بخش ماده 

ي آزادي بخش را ها ي مجمع عمل مزدوري علیه نهضتها در قطعنامه. کنوانسیون مقابله یا مزدوري بود
پروتکل از این فراتر رفت و بکارگیري مزدور در کلیه مخاصمات را  47جنایت دانسته بود ولی ماده 

  .ممنوع نمود
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ي آزادي هـا  افراد براي نقض حقوق رزمنـدگان جنـبش  روشنی درباره مسئولیت کیفري 
در پروتکـل اول الحـاقی   این امر نخستین بـار   .وجود نداشتملل ال بینحقوق در بخش 
ي هـا  علیـه رژیـم  ت و مبـارزا آزادي بخـش  ي هـا  پروتکل جنبش. صورت گرفت 1977

داد و قـرار  مللـی  ال بینحقوق مخاصمات تحت شمول را نژادپرست یا اشغالگر خارجی 
تحـت حمایـت   را شـوند   مـی  زخمی یا اسیرو این مبارزات درگیر هستند  درکسانی که 

افـراد تحـت حمایـت    اعمـال علیـه    ارتکاب برخیپروتکل  85ماده وفق  .خود قرار داد
مسـئولیت کیفـري   داراي و مرتکب یا مرتکبین  شود یم نقض فاحش پروتکل محسوب

   .هستند
از قلمرو حقـوق بشردوسـتانه فراتـر رفتـه و هرگونـه تـالش بـراي         3103قطعنامه 

ي نژادپرست یا دولتهاي اشغالگر ها سرکوب نهضتهاي آزادي بخش یا مردمی که با رژیم
مجمـع عمـومی    2625در تعارض با منشور ملل متحد و قطعنامـه  را جنگند  می خارجی

ی المللـ  بـین ست و تهدید علیه صلح و امنیـت  ناد ها میان دولتروابط دوستانه راجع به 
بیشـتر بـه قواعـد توسـل بـه زور      بخش قطعنامه این رسد که  می به نظر. نمودمحسوب 

ارتباط دارد تا حقوق بشردوستانه که هـدفش حمایـت از افـراد در هنگـام مخاصـمات      
مجمـع در  . کند می نیز صدق 2677 (XXV)قطعنامهجع به موضوع رامشابه همین . است

رعای ت حق وق بش ر در مخاص مات     "تحـت عنـوان    1970در سـال  ایـن قطعنامـه کـه    

به تصویب رسید خواستار محو توسل و تهدید به زور و خلع سـالح جـامع   " مس لحانھ 
 با مقوله جنگ مربوط هستند و عـدم توسـل بـه زور یـا    این مسائل بی تردید . شده بود

تاثیر بگذارد ولی این موضوعات اصوالً در  ها تواند بر آالم ناشی از جنگ می خلع سالح
 قـرار حقوق بشروستانه و رعایت قواعـد حقـوق بشـر در مخاصـمات مسـلحانه       قلمرو
   .گیرند نمی

  ي مجمع عمومی راجع به حقوق بشردوستانهها سایر فعالیت) و
قواعـد حقـوق   و اجـراي  ه توسـع عمـومی در خصـوص   مجمـع   يها فعالیتدرباره 
، تفسـیر و  ت بکـارگیري برخـی از سـالحهاي متعـارف    یـ به ممنوعتوان  می بشردوستانه
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ي حقوق بشردوستانه و تقویـت رژیـم حقـوقی حمایـت از     ها تکمیل بعضی کنوانسیون
بسیاري از اقداماتی که مجمع در خصوص این موضوعات  .اشاره کردخبرنگاران جنگی 

معاهـدات بعـدي حقـوق بشردوسـتانه شـدند یـا حتـی بـه          به عمل آورده الهام بخـش 
بـه اختصـار مـورد     هـا  در ذیل برخی از ایـن فعالیـت  . معاهدات مستقل تبدیل گردیدند

  .گیرد می بررسی قرار

و تفسیر برخی معاهدات خلع  ي متعارفها ممنوعیت بکارگیري برخی سالح
  سالحی

ی مسـاله ممنوعیـت   از همان ابتداي بررسـی حقـوق بشردوسـتانه در مجمـع عمـوم     
جهان شـاهد بکـارگیري    1960در دهه . ي متعارف مطرح بودها استفاده از برخی سالح

اسـتفاده گسـترده از   . ي مخـوف ولـی متعـارف در مخاصـمات مسـلحانه بـود      ها سالح
ي ناپالم در ویتنام و فجایعی که بـه ایـن خـاطر بوجـود     ها ي آتش زا نظیر بمبها سالح

از همین رو موضوع ممنوع سـازي  . مللی را متاثر کرده بودال بینآمده بود وجدان جامعه 
ي هـا  ي متعـارف مکـرراً در گزارشـات دبیرکـل و قطعنامـه     ها بکارگیري برخی از سالح
ي صورت گرقته در ان خصـوص نهایتـا منتهـی بـه     ها فعالیت. مجمع عمومی ذکر شدند

ي هـا  نظیـر بمـب   ي متعـارف ها سالحممنوعیت برخی راجع به  1980انعقاد کنوانسیون 
  .ناپالم شد

 1972در سـال  . موضوع استفاده از ناپالم در کنفرانس تهران مورد بحث قرار گرفت
به مجمع زا تسلیحات آتش دیگر دبیرکل ملل متحد گزارشی در خصوص بمب ناپالم و 

تش زا نظامیان و آي ناپالم و تسلیحات ها آن گونه که در گزارش آمده بمب . تسلیم کرد
دهند و جراحات ناشی از آنها نه تنها  می بدون تبعیض را مورد هدف قراررا ان غیرنظامی

. بسیار دردناك و رنج آور است بلکه درمان آنها براي بسیاري از کشورها ممکن نیسـت 
اصول اساسی حقوق بشردوستانه یعنی اصـل تمـایز و اصـل    بدین خاطر استفاده از آنها 

پروتکـل سـوم   همین استدالل سـبب شـد کـه     .کند می را نقضعدم تحمیل رنج بیهوده 
ده از تسلیحات آتش زا را ي متعارف استفاها راجع به سالح 1980الحاقی به کنوانسیون 
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  .دنممنوع ک
چنـدین  کشـتار جمعـی را   ات جدیـد  یحسلتموضوع تولید مجمع عمومی همچنین 

صـورت  در  تـا  خواسـت  ها از کلیه دولت 1986در مجمع . دادمرتبه مورد بررسی قرار 
نوع سازي آنها را آغاز نماینـد و اعالمیـه   میعا مذاکره براي مرس ها سالحاین قبیل تولید 

مجمع در خصوص تسلیحات شیمیایی  ٤٣.یک جانبه براي توقف تولید آن را صادر کنند
راجـع بـه ممنوعیـت     1925روتکـل  دعوت کـرد تـا بـه پ    از دولتهانه تنها بارها عمومی 

بلکه اقداماتی نیز در خصوص تکمیل یا تفسیر این  پیوندندبگازهاي سمی و خفه کننده 
دسـامبر   13( 98/37قطعنامـه  طـی  مجمع عمومی به طور مثال  ٤٤.پروتکل به عمل آورد

صوص اطالعات مربوط بـه  رکل خواست تا با کمک افراد متخصص در خبیاز د) 1982
این در حالی اسـت  . مطلع نماید را سریعاً ها تحقیق کند و از نتیجه دولتتکل نقض پرو

مربـوط بـه نقـض     تآزمایی اتهامـا  یبراي راست یمکانیسم تحقیق 1925در پروتکل که 
این تفاسیر نه تنها قلمرو موضوعی پروتکل را روشن ساخت بلکه  .ردوجود ندا آنمفاد 

   ٤٥. به نوعی مفاد پروتکل را تکمیل و روزآمد نمود
  

  

43 General Assembly Resolution 40/90 (12 December 1986). 
44 General Assembly Resolution 33/59 (14 December 1978).  

ي خود از پروتکل ارائه نمود نه تنها قلمرو موضوعی ها مجمع عمومی در تفاسیري که در قطعنامه 45
بطور نمونه پروتکل . پروتکل را روشن ساخت بلکه به نوعی مفاد پروتکل را تکمیل و روزآمد نمود

با تعریف قلمرو موضوعی  1969دهد ولی مجمع عمومی در سال  نمی ارائه "سمی"تعریفی از کلمه 
 مجمع اظهار داشت که پروتکل موارد ذیل را ممنوع. پروتکل این نقیصه را تا اندازه اي رفع نمود

  :سازد می
که به دلیل اثرات مستقیم سمی بر  -مواد شیمیایی اعم از گاز، مایع یا جامد –هر عامل شیمیایی ) الف
  .شود می ، حیوانات و گیاهان در جنگها استفادهها انانس
 که در جنگها استفاده -اورگانیسم زنده اعم از خود موجود و مواد حاصل از آن -هر عامل میکروبی) ب
یا بدیلی توانایی در . شود و هدف از آن ایجاد بیماري و مرگ در انسانها، حیوانات یا گیاهان است می

  . گیرند می یوانات یا گیاهان در جنگها مورد استفاده قرارتکثیر در بدن انسانها، ح
General Assembly Resolution 2603 A (XXVIII) (16 December 1969) 
See also Gary D. Solis, THE LAW OF ARMED CONFLICT (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2010) at 602.  
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  حمایت از خبرنگاران در هنگام مخاصمات مسلحانه 
طبیعت کار خبرنگاران جنگی ناگزیر آنها را در معرض خطـرات ناشـی از عملیـات    

هـدف حملـه عامدانـه و     دهـد کـه آنهـا بعضـاً     می نشان سوابقدهد ولی  می قرار نظامی
ي هـا  کنوانسـیون  .گیرنـد  مـی  ي سرخود نظامیان دشمن و حتی خودي قـرار ها خشونت

یی را براي خبرنگـارانی  ها ی حمایتچهارگانه ژنو با توجه به تجربیات جنگ دوم جهان
بویژه  1970ي دهه ها سال اما وقایع. کنند پیش بینی کرده اند می که در مناطق جنگی کار

از عـده اي  کافی نیسـت و   ها در خالل جنگ ویتنام و کامبوج نشان داد که این حمایت
مـومی و  در پی ابتکار مشترك مجمع ع 1975در سال  .شود نمی خبرنگاران را نیز شامل

شوراي اقتصادي و اجتماعی ملل متحد، کمیسیون حقوق بشر پیش نـویس کنوانسـیونی   
ـ  ٤٦.را براي حمایت از خبرنگاران جنگی تـدوین کـرد   یش نـویس هرگـز بـه صـورت     پ

. پروتکـل اول درج شـد   79کنوانسیون در نیامد ولی محتوا و جوهر اصـلی آن در مـاده   
اي خطرناك جنگی هستند باید از یـک سـوي   طبق این ماده خبرنگارانی که در ماموریته

ي مربوطه برخـوردار شـوند و از   ها همچون یک غیرنظامی به حساب آیند و از حمایت
در پروتکـل کـارت   . را مخـدوش نمایـد   هـا  حمایـت ایـن  سوي دیگر اقدامی نکنند که 

بـا درج  . شناسایی واحدي نیز براي تعیین هویـت خبرنگـاران پـیش بینـی شـده اسـت      
مجمع عمومی ضمن ابراز خشنودي از  79ت از خبرنگاران جنگی در ماده موضوع حمای

   ٤٧.پیگیري کنوانسیون فوق خودداري کرد
ي الزم را ها حمایت 79این بود که ماده ی الملل بیندر آن زمان تصور غالب در جامع 

مشکل اساسی رژیـم  . خطا بودن این تصور را ثابت کردبعدي ولی وقایع . کند می فراهم
شود که در مخاصـمات   می این است که تنها نسبت به خبرنگارانی اجرا 79ی ماده حمایت

حـالی اسـت کـه خبرنگـاران درگیـر در مخاصـمات        این در. کنند می ی فعالیتالملل بین
با توجه به شـمار بیشـتر مخاصـمات داخلـی     . داخلی نیز نیاز به یک نظام حمایتی دارند

  

  

46 UN Doc. A/10147 (1975). See also the previous relevant reports of the UN Secretary 
General: A/9073 (1973) and A/9642 (1974). 
47 General Assembly Resolution 3500 (XXX) 15 December 1975. 
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یـاد ایـن مخاصـمات بسـط حمایـت از      ی و خشـونت ز المللـ  بـین نسبت به مخاصمات 
از تواتر خشـونت   1737شوراي امنیت در قطعنامه . رسد می خبرنگاران ضروري به نظر

. حمله عامدانه علیه آنها ابـراز نگرانـی کـرده اسـت     علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه و
هم اکنـون بحـث   . در مخاصمات داخلی صورت گرفته است ها بسیاري از این خشونت

حمایت از خبرنگاران در خارج از قلمـرو مجمـع و در چـارجوب بحـث      در خصوص
پیش  در همین رابطه اخیراً ٤٨.شود می و حمایت از حق آزادي عقیده و بیان دنبالارتقاء 

نویس کنوانسیونی در چارچوب ملل متحد تهیه شده است که بسیار به پیش نویس سال 
  . اهت داردبش 1975

  نتیجه گیري) ز
م مهمی در ایجاد، تقویت و تداوم خدمات ملل متحد بـه حقـوق   مجمع عمومی سه

کالشوفن نویسنده و حقوق دانـان برجسـته ي هلنـدي    . بشردوستانه برعهده داشته است
ارزیابی کـرده اسـت   از سه منظر مهم را راجع به حقوق بسردوستانه  ملل متحداقدامات 

  : ٤٩که این سه به نقش مجمع عمومی نیز قابل تعمیم است
  .تابوي موجود در خصوص عدم توجه به حقوق بشردوستانه را شکست -1
این فکر را مطرح کرد که حقوق بنیادین انسانی در تمـامی شـرایط از جملـه در     -2

 .هنگام مخاصمات مسلحانه الزم الرعایه است

بر روند توسعه حقوق بشردوستانه بویژه بر مفاد معاهداتی که در این خصـوص   -3
 .ه استمستقیم گذاردتاثیر  هتدوین شد

در این میان شاید مهمترین خدمت مجمع عمومی به حقوق بشردوستانه مشارکت و 
تسریع در روند تسري قواعد حقوق بشر به مخاصمات مسلحانه بوده باشد، بویژه آنکـه  

اصوال . ی قائل نشده بودالملل بیندر این رابطه مجمع تفکیکی میان مخاصمات داخلی و 
یـا   تـدوین  به حاضر ها که دولتضوعات و مسائل حقوق بشردوستانه مودر بسیاري از 

  

  

48 UN Doc. A/HRC/7/14 (2008). 
49 Kalshoven and Zegveld, (2001) at 32. 
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ي مجمع نقش تعیـین کننـده اي   ها نبودند قطعنامهمللی ال بینالزام آور معاهدات  پذیرش
ـ    . ی ایفاء کردندالملل بیندر هنجارسازي  بـه ایجـاد عـرف    ه تنهـا  تکـرار ایـن قطعنامـه ن

در . نیـز بودنـد  مللـی  ال بینمعاهدات خش بلکه الهام بمللی در این زمینه کمک کرد ال بین
از  1977ي الحـاقی  هـا  پروتکـل تصـویب و تاثیرپـذیري مفـاد    بـه  توان  می همین رابطه

  ٥٠.اشاره کردي مجمع عمومی ها قطعنامه
در دو دهه اخیر نقش آفرینی مجمع عمومی در توسعه و تدوین حقوق بشردوسـتانه  

توان در پایـان جنـگ    می ل این امر رادلی. نسبت به شوراي امنیت بسیار کمتر شده است
سرد و افزایش حضور شوراي امنیت در موضوعاتی مانند حقوق بشردوستانه دانست که 

ي جنگ سرد قادر به تصمیم گیري راجـع  ها کرد یا به دلیل رقابت می سابقاً از آن دوري
ل ماهیـت  تواند به تصـمیم برسـد یـا بـه دلیـ      نمی البته در مواردي که شورا. به آنها نبود

چالشی و اختالفی موضوع دولتها تمایـل ندارنـد آن را در شـورا مطـرح کننـد، مجمـع       
ی المللـ  بـین درخواست راي مشورتی از دیوان . نماید می عمومی هنوز نقش محوري ایفا

و ) 1996(ي هسـته اي هـا  دادگستري در خصوص قانونی بودن توسل یا تهدید به سالح
در ایـن راسـتا   ) 2003(ي اشغالی ها ل در سرزمینهمچنین مشروعیت احداث دیوار حائ

   .گیرد می قرار

  

  

50 See Sandoz, et al. (1987) at 1571- 7. 





 

  ها ها و شناسایی دولت حق تعیین سرنوشت ملت تحول در پیوند
  تحول در پیوند 

  ها ها و شناسایی دولت حق تعیین سرنوشت ملت

  1زینب رستمی

  مقدمه
فهـوم  گیرد رابطه میـان سـه نهـاد و سـه م    آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار می

المللی دادگستري؛ شناسـایی، دولـت و   ي امنیت، مجمع عمومی و دیوان بینشورا: است
انـد امـا ایـن    سه نهاد مذکور، در سازمان ملل متحد جـاي گرفتـه  . حق تعیین سرنوشت

. مللی دادگستري استال بینمجمع عمومی است که رساناي میان شوراي امنیت و دیوان 
جرایـی و کارکردهـاي قضـایی اسـت و پیونـد میـان       گر کارکردهـاي ا آن جا که توزین

پرورانـد؛ بـه ایـن صـورت کـه       مـی  در خود به آن راشناسایی واقعه و وصف بخشیدن 
و  3و گاه در قاب کـنش  2کندمللی را رصد میال بینمراتب گوناگون هر تحول در جامعه 

ز و فـرود  مللی دادگسـتري را در فـرا  ال بینشوراي امنیت و دیوان  4،گاه در قاب واکنش
هاي اي امین، گرهرسد مجمع، همچون واسطه می به نظر. دهد می این تحوالت، مشارکت

 5بیندکند، بستر مفاهمه را تدارك میالملل را رازگشایی می تنیده در تار و پود حقوق بین
  

  

 دانشگاه شهید بهشتی الملل بیندانشجوي دوره دکتري حقوق  1
  تشکیل گردید و ضرورت تشکیل آن ILCآنجا که  - 2
  منشور ملل متحد 13ماده  2بند  - 3
   14و ماده  13ماده  1، بند همان - 4
  11، ماده همان - 5
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هاي خود که بـه  کوشد از تمامی ظرفیتمجمع می 6.کندو فهم برآمده از آن را اعالم می
در بـاالترین حـد    7، رنگ الزام نـدارد، ملل متحد منشور يهاسد، در مهبط واژهرنظر می

ی بهره برد؛ یا حاصل سیر و پویه خود را در قالب اسنادي همچون توصیه و کیفی و کم
نمایاند یا آن چه گنجایی عبـارت و بیشـتر از آن اشـارت را دارد، در قالـب     قطعنامه باز 

   8.ردمللی، سپاال بینسوال به دیوان 
مللـی  ال بـین ملل را در سیر جامعه ال بینمجمع عمومی، محرکی است که روح حقوق 

فرایند استحاله بخشی مجمـع عمـومی، بـر حسـب     در این سیر،  9.آورد می به جنبش در
در  هـا  هایی که از حدود سخت دیگر نهادگیرد و ضربانصورت می هاموقعیتاحوال و 

-برابـر  به عنوان رکنی بنیادین در محملی "ارکت موثرمش"، از مسیر پاالینده را گذردمی
این امر به آن معنی است کـه همـه اجـزاي یـک سـازمان در تعـاملی       . دهدقرار میبنیاد 

در موضـوع  . کننـد ورزانه حرکـت مـی  گرایانه و مکملبنیادین و پویا در وضعیتی تکامل
و شناسـایی دولتهـا از    ي پیوند حق تعیین سرنوشت ملتهاگونهي پازلکنونی، طرح واره

-ی دادگسـتري نقـش مـی   الملل بینسوي سه نهاد شوراي امنیت، مجمع عمومی و دیوان 

دهد و بـدین خـاطر اسـت کـه     واره قرار میر طرحهر نهادي قطعه پازل خود را د. بندد
  .پذیردانجام نمییک سازمان سوي اقدامی ناگهانی و بی مقدمه از 

به عنوان یکی  ی، دولت و حق تعیین سرنوشتسوي دیگر بحث، سه مفهوم شناسای
، در میانه این نهادهـا  متحد دولت به عنوان عضو ملل. است 10از اهداف و اصول منشور

از گذرگاه مجمع عمومی است که همبـافتگی  . و در میان این دو مفهوم قرار گرفته است

  

  

  ،13، ماده همان - 6
   14، 12، 10، مواد همان - 7
  96، ماده همان - 8
مجمع عمومی  174)1(همچنین قطعنامه شماره . منشور ملل متحد 22و ماده  13ماده  1بند  همان، -9

  الملل بینجهت تاسیس کمیسیون حقوق  1947نوامبر  21مورخ 
   1ماده  2بند  همان، - 10
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عـدم  تکلیف به شناسایی دولت و حق تعیین سرنوشت دست کم خود را در دو ساحت 
دو ساحتی که در این مقاله بصـورتی  . دکنبازآفرینی میشناسایی و تکلیف به شناسایی، 

  . شودمجمل به آن پرداخته می
آغـاز   1960گذاري قطعات این پـازل از سـال   نقش پردازي مجمع عمومی در جاي

 11اعالمیه مجمع عمومی در اعطاي استقالل به کشورها و مردم تحـت اسـتعمار  . شودمی
چارچوب اسـتقالل ملـل تحـت اسـتعمار را      ،ون هیچ راي منفی به تصویب رسیدکه بد

اصول راهنمـاي دولتهـا    1960دسامبر  15مورخ  1541که در قطعنامه  است معین نموده
، مجمع عمومی باید و بنابراین. دشومی در اعطاي استقالل به ملتهاي تحت سلطه شفاف

شمارد و بر این اساس کشـورهایی  را برمیهاي استقالل سرزمینهاي تحت استعمار نباید
در این مرحله مجمع عمـومی  . پذیردبه عضویت سازمان ملل میشدند، را که مستقل می

-یکی از وجوه حق تعیین سرنوشت را در قالب استقالل ملل تحت استعمار به پیش می

  . برد
در خـود  زدایـی دارد و همـانطور کـه    اما حق مذکور که انعکاسی فراتـر از اسـتعمار  

ی المللـ  بـین و دیـوان   13مجمع عمومی 12منشور آمده و به دفعات توسط شوراي امنیت،
نه تنها در جهت اهداف آن سـازمان، بلکـه    15مورد تاکید قرار گرفته است، 14دادگستري

  

  

11 - UNGA Res 1514(xv) 14 Dec 1960 
ر خصوص نامیبیا، قطعنامه شماره شوراي امنیت د 276براي مثال رجوع کنید به قطعنامه شماره  - 12

  در خصوص صحراي غربی 2009سال  1871
 3485، قطعنامه شـماره  1970مجمع عمومی مورخ  2625براي مثال رجوع کنید به قطعنامه شماره  - 13

در خصـوص   1976سـال   53/31در خصوص تیمـور، قطعنامـه    1975دسامبر  12مجمع عمومی مورخ 
  در خصوص حقوق مردم فلسطین  1974سال  3236تیمور، قطعنامه 

رجوع کنید به راي دیوان در قضیه آثار حقوقی حضور افریقاي جنوبی در نامیبیـا و راي مشـورتی    - 14
راي دیوان در قضیه تیمور شرقی، بند  29، بند )1975( 59تا  54دیوان در قضیه صحراي غربی، بندهاي 

  حائل راي مشورتی دیوان در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار 122
15 - Daniel ThÜrer & Thomas Burri, Self Determination, Max Planck Encyclopedia of public 
International Law, Hieldelberg And Oxford University Press, Available at: www.mpepil.com  
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تر بـه  محتوایی عام 16آنکه در دو میثاق ازپس . دهدبه حرکت خود ادامه میآن  از فراتر
تر که عمده ابتنـاي آن بـر مشـارکت اسـت،     در سپهري زنده و شوداین حق بخشیده می

خود، همپـویی   262517یابد، مجمع عمومی یکبار دیگر و این بار در قطعنامه جریان می
روابـط  اصـول اساسـی   را به عنـوان  حق تعیین سرنوشت  ارضی و تمامتو هم حیاتی 

  . دهدی، مورد تاکید مجدد قرار میالملل بیندوستانه دولتها و همکاري 
گیري نهادي که ممکن است نام دولت به خود بگیرد، رخ اي با محوریت شکلواقعه

که هسـت، توجـه جامعـه     از آن جهتگیري خاص، این شکلبعضی موارد در . دهدمی
حداقل یکی از عناصر، مفاهیم یا اصول بسیار مورد . نمایدی را به خود جلب میالملل بین

شـوراي امنیـت، بـه ایـن     . بازآزمایی قـرار گرفتـه اسـت    ی، موردالملل بیناهمیت جامعه 
 18؛خوانـد ها را گاه به شناسایی و گاه به عدم شناسایی فرا مـی دولت. پردازدوضعیت می

در تمام این مـوارد ممکـن اسـت     19.داردگاهی نیز وضعیت را به صورتی سیال نگاه می
. عیـین سرنوشـت  حـق ت : عنصر دیگري در کنار حاکمیت و تمامت ارضـی، رخ نمایانـد  

فرصت، صناعت خـام و نـاتراش وضـعیت موجـود را بـا      این مجمع عمومی، در اغتنام 
گـاهی   .شودو تدقیق بیشتر دولتها را خواستار می نمایدمی مشخصها، دولت پرسش از

گرایی هی یکجانبهگا ؛کندمللی تقدیم میال بینآن را در قالب یک سوال به محضر دیوان 
نماید و گـاهی خـود راسـاً    گیري شوراي امنیت را جبران میصمیمت موجود در سازوکار

پـردازي مجمـع   و نقـش دولتهـا  تعامـل  ر نهایت د. کندی را ابراز میالملل بیننظر جامعه 
ملل متحد را که صـورت سـازمانی جامعـه مشـترکات     عمومی، پویایی نظامی پایا یعنی 

  

  

ی الملل بینمیثاق  3و  1ی حقوق مدنی و سیاسی و بندهاي مللال بینمیثاق  1ماده  3و  1بندهاي  - 16
  حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

17 - General Assembly Resolution 2625 (XXV), 24 October 1970 
هاي شوراي امینت و مجمع عمومی در خصوص وضعیت رودزیا و بانتوستانس و بیانیه به قطعنامه -18

  . مراجعه کنید 1979سپتامبر  21ایجاد وندا و سیسکی در  رییس شوراي امینت در خصوص
  . شوراي امنیت اشاره نمود 1244قطعنامه شماره  10توان به وضعیت کوزوو در بند براي مثال می -19
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   20.آوردفراهم می  مللی است،ال بین
ملل متحد، توانسته است پیونـد   سازوکارهايسوال این است که آیا نوشتار،  در این

را که بازنمـایی حاکمیـت و حـق     لملال بینمیان اولین سطح از اقدامات خود در حقوق 
رسـد در ایـن رابطـه    اي والدت دهد؟ به نظر مـی در حیات تازه 21تعیین سرنوشت بود،

ا در آوردگـاه شناسـایی و   ، دولت رراي امنیتمجمع عمومی توانسته است به کمک شو
الملـل   تعادل بخش ملل متحد و حقوق بـین حق تعیین سرنوشت قرار داده و خود نبض 

ها ملزم بـه شناسـایی یـا عـدم     دولت ،آیا در شرایط معینسوال دیگر آن است که . شود
شناسایی یک نهاد به عنوان دولت هستند؟ و آیا اصوالً ابعاد و عناصـر حقـوقی در ایـن    

اه حضور دارند؟ یا آن که برعکس، این امر، موضـوعی یکسـره صـالحدیدي    باره جایگ
: شوند از این قرارنـد پرسشهاي دیگري که به دنبال پرسشهاي پیشین مطرح می 22است؟

گیرنـد؟ آیـا الـزام آور    ی مورد بازخوانی قرار مـی الملل بینآیا شناسایی در قاب تحوالت 
بایـد  دیداري عناصر عینـی، دولـت مـی   بودن شناسایی به معناي آن است که به صرف پ

  دست به شناسایی زند؟ 
اي تافته از تحـوالت هرروزینـه جامعـه    گرد ستردن از مفاهیم و نگریستن از روزنه 
شـاید منظـور از   . کنـد ی، ما را بر چشم انداز و ذهن انداز دیگري رهنمـون مـی  الملل بین

شناسایی یا عدم شناسایی دولـت  تواند و مجاز به ارادي بودن، آن باشد که هر دولتی می
بـر دولـت    الملـل  بـین جدید است، بی آنکه هیچ گونه تکلیف برآمده از قواعـد حقـوق   

هرچند در این نوشتار منظـور از تکلیـف بـه شناسـایی آن     . کننده اثرگذار باشدشناسایی
، دولتهـا  )عنصـر مـادي  (نیست که به صرف پدیداري شرایط عینی تشکیل دولتی جدیـد 

چه در این صورت، دولت، وجود جسـم دولـت را شناسـایی    . ناسایی باشندمکلف به ش
 .ی اهمیـت یافتـه اسـت   المللـ  بـین کند اما این روح دولت نیز هست که در تحوالت  می

  

  

  1389-1388، دانشگاه شهید بهشتی، یالملل بیندرگفتارهاي تحلیل آراء هدایت اهللا فلسفی،  - 20
  منشور ملل متحد 2ده ما 1و بند  1ماده  2بند  - 21

22 - Robert D. Sloane, the Changing Face of Recognition in International Law: A Case 
Study of Tibet, Emory International Law Review, Vol. 16, 2002, Boston University School 
of Law Working Paper No.06-44. p.120 
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روحی که گاه در تحقق مراتب گوناگون و متنوع حق تعیین سرنوشت، حکومت قـانون  
اریـک و ناشـناخته عرصـه فـراخ     هـاي ت یابد و گاه بر حاشیهو الزام به ارزشها تجلی می

 . دسازتر میتر و زندهو آنرا گرمافکند شناسایی، نوري می

ي شناسایی ها که از بیرون در نظریه -شناسایی طلیعه حرکت از سوي عناصر سنتی
که همانا اجتماع سرزمین، جمعیت و یابند و از درون تاسیسی و اعالمی تجلی می

توان آن ن اثرگذار بر شناسایی که براي مثال میبه سوي عناصر نوی -حاکمیت است 
عناصر نوین شناسایی در . رودپیش می 23را در اصول راهنماي اتحادیه اروپا یافت،

مللی به ال بینهاي هاي سازمانمللی و مسیریابیال بینقاب مشروعیت، الزامات جامعه 
- در مسیرسازي این عناصر نوین. شودپدیدار میها، مثابه رویکردهاي جمعی دولت

در بستر . گیردقرار می یالملل بینن یافته ها و مشترکات تعیهاي متعدد از محور ارزش
مندي از نتایج عمل نامشروع، همچون نقض ي همه پذیر با مضمون عدم بهرهاهاعدق

و عدم  ها مللی و اصولی همچون تعیین سرنوشت ملتال بینهاي ترین نرمبنیادي
کند و با معیارهایی نظیر اعمال حق تعیین سرنوشت ملت و یتوسل به زور گذر م

  24.گیردمشروعیت حاکمیت و تحقق حقوق بنیادین مورد ارزیابی قرار می
مللی و بررسی آن در یک مجموعه متنـوع و  ال بینتحوالت جامعه  رصد شناسایی در

-دست می به مفهوممللی چهره جدیدي از این ال بینو قواعد  ها اساسی از اصول، ارزش

حـائز چـه    هـا  ایـن کـه شناسـایی دولـت     انگیـزد؟ هاي دیگري را بر میکه پرسش دهد
هـاي  هـا و آرمـان  مبنا و منابع آن چگونه در تعامل ظریف با ارزش ؟محتوایی شده است
ها از سـویی و  و چگونه است که قلمرو سنتی آن از روزنه ارزش ؟اندبشري قرار گرفته

و تکـالیف و   ؟آوایی روزآمدتري قرار گرفتـه اسـت  در هماصول بنیادین از سوي دیگر 
آید، چگونه در خدمت اهداف اساسـی  اي فرادست میحقوقی که از اعمال چنین قاعده

  مللی قرار گرفته است؟ال بینو غایی جامعه 
  

  

23- EC Declaration on the Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Europe 
and in the Soviet Union, 16 Dec. 1991, 
24 - the Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts with 
Commentaries, 2001, Article 41, p. 8  
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شناسایی و حق تعیین سرنوشت  الملل بین امروزه در حقوقادعا دارد که  نوشتاراین 
هاي خـاص و تحقـق   اند و در بعضی موقعیتي به یکدیگر مرتبطاز رشته واحد ،در بن

هرچنـد گـام   . ها مکلف به شناسایی و یا عدم شناسـایی هسـتند  اي از شرایط دولتپاره
هـاي متعـددي را   نمونـه  نخستین واکنش دولتها در حوزه عدم شناسـایی، پـیش رفتـه و   

، یعنـی الـزام بـه شناسـایی،     مندانـه دارد اما گام متناظر آن که ماهیتی کنش آفریده است،
گاه در پرتو مداخلـه بشردوسـتانه و مسـئولیت    شناسایی هرچند . همچنان محجور است

  . گیردشود اما از محتوا و اثر شناسایی دولتها رنگ نمیحمایت و اصل امداد مطرح می

 شناسایی به مثابه امري ارادي -1

شناسـایی، بـه عنـوان    "ت که مدار عقیده بر آن اسسنتی و دولت الملل بیندر حقوق 
اي سیاسی و اختیاري است و هیچ تکلیف حقوقی دراین ارتبـاط  یک عمل دولتی، گزینه

مدعی آن است که قواعـد   الملل بینمحور به حقوق رویکرد سنتی اراده 25".وجود ندارد
ی المللـ  بـین سازمان دهنده رفتار دولتها، استثنائی بر اصل آزادي عملکرد آنهـا در سـطح   

 26.منع نکرده باشد، مجاز اسـت  الملل بینرا که حقوق  و یا به تعبیر دیگر هر آنچه است
در بافتی اینچنین، تصمیم در خصوص شناسایی یا عدم شناسـایی همچنـان یـک امتیـاز     

ها و خط مشی کلی هر دولت مطابق با رویکردهاي سیاسی، ایدئولوژي"دولتی است که 
-ایی نه در چارچوب قواعد پیشـینی و ارزش در این رویکرد شناس 27".گیردصورت می

گیـرد و در  ها شکل و رنگ مصلحت به خود مـی در پرتو اراده دولتبلکه هاي مشترك 
بـر همـین اسـاس     ٢٩".شودمنفعت ضامن منفعت می"و  28"نمایاندقالب تصمیم رخ می

  

  

25 - Robert D. Sloane, op cite, P. 118 
26 - Lotus Case, 1927, PCIJ, Series A no. 10, at 18 
27- Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon press, 2009, p. 
90 
28- Yossi Shain, Governments –in-Exile and International Legitimation, in “Governments-
In-Exile”,( Yossi Shain ed.,1991, p.219 & 223. 

، دوره دکتـري حقـوق   )متدولوژي(ی الملل بیندرس گفتار متون آراء و اسناد هدایت اهللا فلسفی،  - 29
  1389دانشگاه شهید یهشتی، پاییز  الملل بین
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ویدئو در خصوص حقوق و تکالیف دولتها بیان   مونته 1933کنوانسیون  6است که ماده 
  30».است... شناسایی بدون قید و شرط «: داردمی

بیـان داشـته    شرکت گورانتی تراست علیه ایاالت متحدهدیوان عالی امریکا در قضیه 
باید به عنوان یـک دولـت خـارجی در نظـر بگیرنـد مسـاله       ها میآن چه دولت": است

اي بایـد توسـط نهادهـ   چنین امري می .است و نه یک موضوع حقوقی و قضاییسیاسی 
بایـد بـه همـین     ی نسبت به این امر مـی هر گونه اعتراض. سیاسی یک کشور تعیین گردد

   31".هانهادها ارجاع شود و نه به دادگاه
الملل نظامی ابتدایی و فاقد نهادي مرکزي  قیده دارند از آن جا که حقوق بینبرخی ع

هـا هسـتند کـه    تاست که بتواند تحقق معیارهاي دولت بودن را ارزیابی نماید، این دول
از این رو است  32.شونددار میدولت جدید را از مجراي شناسایی عهده تصدیق تشکیل

گیرد؛ بدین توضیح که روابط در تنگناي مصـلحت  که شناسایی در میان دو نهاد قرار می
و منفعت و در چارچوب رابطه دولت با دولـت و نـه در فراخنـاي قاعـده و ارزشـهاي      

رهیافـت   در ایـن . بنـدد ی، چهـره مـی  المللـ  بـین دولت و جامعه متعالی و در چارچوب 
براي مثال عدم احـراز  . در خصوص جسم دولت است شناسایی یا عدم شناسایی عمدتاً

ست دلیلی بر توانقسمت معینی از یک سرزمین، میموثر بودن کنترل نهاد مورد بحث بر 
کـه شناسـایی منحصـراً و    در مواردي نیز دولت بر این عقیـده بـود   . عدم شناسایی باشد

البتـه در همـان زمـان دولـت      33 .تایید و برقراري رابطه را در پی خواهـد داشـت   اماًالز
متصور نبود و صرف کنترل واقعی بر سرزمین را  د،تایی ي را مبنی برپیامدچنین دیگري 
گیـري جسـم   هرچند بررسی عناصر مادي به جهـت ارزیـابی شـکل    34.دانستکافی می

  .سازدانکار ناشدنی است، اما وجه فرا مادي را یکسره انکارپذیر نمیدولت، ضرورتی 

  

  

30 - Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933, Art. 6 
31- Guaranty Trust Co., 304 U.S. 126, 137-38 (1938) 
32- H. Kelsen, Recognition in International Law, Theoretical Observations', AJIL, Vol. 35, 
1941, pp. 606-607. 
33- Robert D. Sloane, op.cit, p.121 
34- Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, Sixth edition, 
Routledge, 1987, p.58. 
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ملل تنها قابلیت اعمال ال بیندر طول قرن نوزدهم، باور این بود که حقوق براي مثال 
نیـز تنهـا زمـانی بـه عضـویت       ها یی با تمدن اروپایی را دارد؛ دیگر دولتها میان دولت

. چنـین عضـویتی را بپذیرنـد    هـا  ایـن دولـت  آیند کـه   گاه کشورهاي اروپایی در میباش
ت وجود داشته است که در طول دوره اتحاد مقـدس  دسهاي دیگري نیز از این موقعیت

هـا، بعضـی از   ي دولتاپارههنگامی که . خوردبه چشم می 1815و درست پس از سال 
ـ   هاي انقالبی را غیر قانونی میحکومت د از دانستند و تا زمانی که شناسـایی نشـده بودن

المللـی   ها تنها کنشـگران جامعـه بـین   در این شیوه، دولت. شدندباشگاه کنار گذاشته می
شدند و مایل بودند سطح و وضعیت  می بودند و از آن جا که با موجودیتی جدید مواجه

  . کردندو نوع رابطه با آن نهاد را مشخص نمایند، آن را شناسایی کرده یا نمی
اما  .داردسیطره  الملل بیناین رهیافت، همچنان بر حقوق  رسد رشحاتی ازبه نظر می

توان همچنان ادعا داشت که با تغییر و دگرگونی محتـواي اصـول مسـلوك میـان     آیا می
ها و تفسیر متکامل از اصول منشور ملل متحد و خصوصـاً پرتـوافکنی ارزشـهاي    دولت
که یکسره در صـالحدید  در اصول حقوق بشر، شناسایی همچنان امري باشد  یافتهتعین

 35.اي کامال سیاسیکشورها قرار گرفته است؛ خالی از ابعاد حقوقی و داراي جنبه

  رویکرد حقوقی به شناسایی  -2
رسد چنانچه نهاد جدید تنها با صالحدید دولتهـا شناسـایی شـود، نـوعی     به نظر می

چنـین  . گیـرد ق نمـی گیرد و یا تعلـ اي که یا تعلق میگرایی حاکم خواهد شد، ارادهاراده
مکـان سـازگاري چنـدانی    زمان و بیاي با منافع همبسته و ارزشهاي بیبینشی در جامعه

داند و عمل صـادره از دولـت   ندارد و به نوعی اراده دولت را وصف دهنده موقعیت می
در . توان در ادعاي کوزوو مشـاهده نمـود  آخرین پیامد چنین رویکردي را می. را قاعده

ساز نبودن آن مـدام مـورد تاکیـد    ه استثنایی بودن وضعیت این نهاد و رویهجایی که وج
  

  

مللی گاه گاهی در امر اختالف در خصوص شناسایی ال بینهاي  با وجود این و در عین حال سازمان - 35
  : براي مثال نگاه کنید به. اندنقش آفرینی کرده

U.N. GAOR, 52ed Sess., Agenda Item 3, para.4, U.N. Doc, A/52/719 (1997) 
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دادنـد تـا   بعضی از کشورهاي شناسا نیز به این قضیه توجـه نشـان مـی    36.گیردقرار می
نگرانی کشورهاي دیگر را از اینکه گروهی قومی، نژادي و غیره ادعاي استقالل نماینـد،  

اصول و قواعد حقوقی مورد اسـتناد قـرار   و یم مفاهاین درحالی است که . مرتفع سازند
تفـرد  "و به یکباره در ادعاي خأل قواعد حقـوقی و اسـتثنایی بـودن وضـعیت،      گیردمی

و مصلحت، راه را بر حقوق و قواعد  ٣٧"شودوضعیت، یکتا بودن تصمیم را موجب می
ز قاعـده  آیـد و هـر دو ا  تکلیف از حق بر مـی که در حالی. بندداعمال قواعد حقوقی می

یابـد   قاعده منسوب به رابطه خاص نیست و این نوعِ رابطه است که اهمیت می. حقوقی
حقـوق در  ". دنشـو منافع بر اساس قاعده سنجیده مـی  بنابراین. و نه منافع عامالن رابطه

عنـاي جامعیـت و   مفهوم امروزي نباید تا حد وحدانیت هر پدیدار تنزل یابـد زیـرا در م  
 38 ".آید نه منافع خصوصیروابط طبق قواعد کلی به نظم در می کند و می کلیت حرکت

نباشد ایـن اراده مطلـق    ها زمانی که ارزش، سنگ محک ارزیابی اقدامات و افعال دولت
ها که گونه واکنشی در برابر هر واقعه، نه ناشی از ارزشکند و هراست که حکمرانی می

  .شودتابع منافع می
زمـانی بـود کـه چنـین     . تابـد کمیت دولت، قید بر نمـی شاید چنین ادعا شود که حا

آمد اما به هر جهت از گزاره اینکه دولت حاکمیت دارد و پذیر به نظر میادعایی تصدیق
آیـد کـه   کند، این نتیجه برنمـی هر انچه که به منفعت و مصلحت خود بپندارد، تایید می

کنوانسـیون مونتـه    6اده حتـی مـ  . نیست دولت فارغ از تکلیف است و حقی را نگاه دار
داند، به این امر اذعان دارد که شناسـایی  ویدئو که شناسایی را عملی بی قید و شرط می

چنین شخصیت حقوقی به منزله آن است که دولت شناسا آنـرا نهـادي توانـا بـه انجـام      
  

  

36- Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo’s future status, doc. 
S/2007/168, p. 15, also the Council of the European Union reiterated, on 18.02.2008, its view 
that the situation of Kosovo constituted a sui generis case 

، دوره الملـل  بـین رسی مکاتب فلسـفی در حقـوق   س گفتارهاي نقد و بردرهدایت اهللا فلسفی،  - 37
   1388دانشگاه شهید بهشتی،  الملل بیندکتري حقوق 

دوره دکتري حقوق  مللی،ال بیندرس گفتارهاي روش تحلیل آراء و اسناد هدایت اهللا فلسفی،  - 38
  .1389ملل دانشگاه شهید بهشتی، ال بین
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-به نظر مـی . تعیین کرده است الملل بینداند که حقوق مند از حقوقی میتکالیف و بهره

گیـرد،  ی بسیار مورد استناد قرار مـی الملل بیند این کنوانسیون که در گفتمان حقوقی رس
ها را بـه  شناسایی را همچون قابی خالی در اختیار دولتها ننهاده است و تشخیص دولت

و چـه پـیش و چـه پـس از      الملـل  بـین منزله تایید نهاد تازه ایجاد شده، مطابق حقـوق  
ضیح که شناسایی را همچون عملی مکانیکی، بدون روح بدین تو. داندموجودیت آن می

. دانـد و بدون هیچگونه ارزیابی قبلی و تنها با گرد آمدن چند عنصر، تحقـق یافتـه نمـی   
ی المللـ  بـین هرچند عنصر چهارم تشکیل یک دولت که همان اهلیـت ورود بـه روابـط    

بـا توجـه بـه    تواند معیار مطلوبی براي تشخیص دولت نامیـدن یـک نهاد  است، خود می
باشد، که البته بحث در خصوص آن مجـالی دیگـر    الملل بینتحوالت هرروزینه حقوق 

  . طلبدمی
پذیري حاکمیت دولتها به واسطه عناصر استحاله بخشـی همچـون    در هر حال نفوذ

هاي شناسایی در مسـیر صـلح و امنیـت،    حاکمیت قانون و حقوق بشر و انجذاب مولفه
بدین ترتیب، دیدگاه پیشین نسـبت بـه شناسـایی،    . قعیت نیستدیگر شبحی اثیري از وا

ملل راجع به روابط دوستانه ال بیناعالمیه اصول حقوق . پاره پاره، معروض تحول گردید
عـدم   دسـت کـم،   40هـاي متعـدد شـوراي امنیـت    قطعنامهو  39و همکاري میان کشورها

المللـی و چـه از    گونـاگون چـه از مجـراي مسـئولیت بـین     هاي در موقعیت را شناسایی
راه را بـر مصـلحت   بـاز یافـت و   مللی ال بیني بنیادین ها مجراي رعایت قواعد و ارزش

  .هاي مشترك بستترین ریشههاي خودسرانه و نادیده گرفتن عمیقاندیشی
عدم شناسایی  چارچوب استعمارزدایی در توان دررا می دگردیسیاین  رهاورد

توسط  43و بانتوستانس 42، نامیبیا41"د، یک رايهر فر"رودزیاي جنوبی قبل از پذیرش 
  

  

39- Declaration on Principles of International law Concerning Friendly Relations and Co-
Operation Among States in Accordance With the Charter of the United Nations, General 
Assembly Resolution 2625 (XXV) 1970 

  شوراي امنیت 662و  569، 418، 402، 276، 218هاي شماره براي نمونه رجوع کنید به قطعنامه - 40
  1965شوراي امنیت مورخ  216این خصوص رجوع کنید به قطعنامه شماره در  - 41
راي مشورتی دیوان در قصییه آثار حقوقی تداوم حضور افریقاي جنوبی در  126رجوع کنید به بند  - 42
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اصول راهنماي اتحادیه ی و در وراي چهارچوب استعمار زدایی در الملل بینجامعه 
هاي جدید در اروپاي شرقی و اتحاد جماهیر اروپا در خصوص شناسایی دولت

اصل تعیین سند مذکور حاکمیت و تمامت ارضی را در کنار  44.شوروي مشاهده کرد
تعهدات ناشی از منشور، دموکراسی،  ، رعایترعایت اصول دموکراتیک ،سرنوشت

اصول راهنماي مذکور با قراردادن . حقوق بشر و حکومت قانون قرار داده است
 آور بعديجسم دولت را مبنایی براي دمیدن روح اصول تکلیف حاکمیت در ابتدا

  .انددانسته
. اد ایـن سـند دانسـتند   رعایت مف دولتهاي اروپایی شرط شناسایی دولتهاي جدید را

اعالم نمود که آمادگی مذاکره با گرجستان  1992مارس  23اتحادیه اروپا در  براي مثال،
را دارد زیرا گرجستان اعالم کرده است که الزامات مندرج در اصول راهنماي اروپا ناظر 

تقریباً  45.هاي جدید را در اروپاي شرقی و شوروي محقق نموده استبر شناسایی دولت
هاي دیگر نیز این کشور را علی رغم این کـه  بعد از این بود که اعضاي اتحادیه و دولت

جـوالي   31داراي کنترل و حاکمیت موثر نبود، بـه رسـمیت شـناختند و گرجسـتان در     
بایـد در نظـر داشـت کـه ایـن پـذیرش       البتـه مـی  . به عضویت ملل متحد درآمـد  1992

ترل موثر بر سرزمین گرجسـتان نبـود، بلکـه وضـعیت     دیرهنگام به علت عدم اعمال کن
باقی نگذاشته بود تا تقاضاي خـود را تسـلیم   خلی گرجستان، فرصتی براي این کشور دا

   46.بدارد
نـوع،   47غایات منشور که همانا صـلح و بشـریت اسـت   در چارچوب ملل متحد نیز 

  

  

خواهد از شناسایی چنین وضعیتی خودداري نامیبیا براي دولتها که دیوان در آن صریحاً از دولتها می
  .کنند

  1976مجمع عمومی مورخ  31/6Aوع کنید به قطعنامه جر - 43
44 - Declaration of the European Council on the Guidelines on the Recognition of New States 
in Eastern Europe and in the Soviet Union, 16 Dec 1991,  
45- Statement on the Recognition of the Republic of Georgia, 23 March 1992, in BYIL, 
Vol.63, 1992, p.640. 
46- UN Doc. A/46/938-S/24116, 18 June 1992, Ann. I. 
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آیـا  اسـت کـه   پرسش مهم این . زندشیوه، کیفیت، سطح و محتواي شناسایی را رقم می
ه از غایات منشور الزامات برآمد، با مربوط به حاکمیت به عنوان مبناي شناسایی الزامات

گیرند؟ آنجا که شوراي امنیت امر بـه شناسـایی یـا عـدم     رمونی بی بدیلی قرار نمیها در
جامعـه خـود را در قالـب     نیسـتند کـه اراده و خواسـت    ها این دولت ،کندشناسایی می
گیري آن اتفاق اتفاق و فرایند شکلیک و خواستار اقدامی در قبال  زنندمی تکلیف نقش

-نمی مالوفوراي امنیت امکانات اشتغالی خود را محدود به موارد سنتی و ششوند؟ می

در . شـود واره اهداف منشور در هرزمانی به شیوه خاص خود تکمیل مـی کند زیرا طرح
تـه در مجمـع عمـومی را در سـطح     این عرصه شوراي امنیت مشارکت موثر شـکل گرف 
رمونیـک، دیـوان   ها در اقـدامی . بندداقدامات مستقیم و نه به جنبش درآورنده به کار می

ارتبـاطی  ". گیـرد ز این دست را بر عهده میی دادگستري نیز تصدیق اقداماتی االملل بین
و  ، از جمله کمیسیون حقوق بشـر میـان صـلح   زمان ملل و نهادهاي وابسته به آنکه سا

، چشـم  برقـرار کـرده اسـت    دموکراسی و یا دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون
ی به وجود آورده کـه تـا حـد زیـادي از     الملل بیناندازي وسیع از همکاري و همبستگی 

صالحیت منطق قـدرت کـه متاسـفانه بـر سیسـتم ملـل متحـد و همچنـین بسـیاري از          
  48".، کاسته است هاي داخلی مسلط شده سیستم
حاکمیت به عنوان مبنـاي شناسـایی مـورد بررسـی      همحیاتاینجا سویه دیگر و در 
گیرد که متناظر  ها در آن چنان جایگاهی قرار میحق تعیین سرنوشت ملت. گیردقرار می

حق  .خواندشود و مشروعیت را فرا میحاکمیت می به زور و محتواي سیالعدم توسل 
گیـرد از مبـانی نظـم عمـومی     ود مـی تعیین سرنوشت در جایی که چهـره اصـل بـه خـ    

شـود و در هـر تغییـر و اقـدامی، بازتابنـده عناصـر بنیـادین و        ی نیز قلمداد مـی الملل بین
خواهـد تـا   می ها آن جا که دیوان از دولت .شودی میالملل بینساختارهاي اصلی جامعه 

  

  

، 1381، 35-36، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ملل متحد و آرمان بشریتهدایت اهللا فلسفی ،  - 48
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 49ار حائـل مللی از شناسایی نتیجه عمل تجاوزآمیز در قضیه دیوال بیندر سپهر مسئولیت 
 شـود مـی یابد که اثبات گر آن می جایگاهشناسایی  محملآن چنان در  ،خودداري نمایند

و اصـول بنیـادین،    ها که هر عمل مقوم واقعه نامشروع از نظرگاه قاعده برآمده از ارزش
   50.خود نامشروع است و مسئولیت آور

مجـزا قـرار    درست در همین فرایند است که عمل شناسایی دیگر در قـاب و قـالبی  
بررسـی تجـانس و عـدم     .دیابمداري معنا می گیرد که در بستر پاسخگویی و ارزشنمی

تجانس اقدامات ناشی از صالحدید دولت با بستر پیرامونی بـه وجهـی متضـمن همـین     
شاید همبافتگی اراده و صالحدید با فضایی که در حوزه آن، حق و تکلیف . معنی است

زمانی که حاکمیت رنگ تکلیـف و مسـئولیت    ؛ذهن نباشدوجود دارد چندان نزدیک به 
و در شـرایطی   51گیرد و اعمال حاکمیت بـه معنـی اعمـال مسـئولیت اسـت     به خود می

چه از منظر دولتهاي بیرون از آن شـرایط   .خاص اعمال این مسئولیت یک تکلیف است
از جانـب   دامی کههر اق. خاص، و چه از منظر دولتی که در آن شرایط قرار گرفته است

 گیرد در قالب انجام تهعد و عدم انجام آن یا هر نقض تعهد در ایـن  این دو گروه انجام
  .رودبه شمار می باب در حوزه مسئولیت به معناي تعهد ثانویه
پـذیریم کـه ایـن    ، الجرم میحاکمیت استچنانچه بپذیریم مبناي شناسایی همچنان 

 .لیف و مبرا از هر تعهـدي قـرار نـدارد   حاکمیت در فضایی جزیره گون و دور از هر تک
داند و پاره پـاره  حاکمیتی که اصول منشور ملل متحد را تنها جان پناهی براي خود نمی

هـاي  مدارانه و در پرتو افشان ارزشدر کشاکش میان کنش حاکمیتی و واکنش مسئولیت
 52و بشـریت،  المللی یعنی صـلح  در مدار دو هسته اصلی جامعه بین المللی و بنیادین بین

  . شودیابد و از خام دستی صالح جویانه خارج میشناسایی ترکیب و محتوایی دیگر می

  

  

49 - Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 
(2004)-p.161-165 
50 - the Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts with 
Commentaries, 2001, Article 41, p. 10 
51- Report of the International Commission on Intervention and state sovereignty, 2001, p. 13 
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شناسـایی   .شـود مـی  ممکـن بررسی عناصر سنتی  بااول در گام  رصد چنین گذاري
پذیرد اما خود را در باز جسـتی  هرچند همچنان با باور ارادي و اختیاري بودن انجام می

زمـانی کـه از حـق و     .بینـد هاي مداوم و همیشـگی مـی  تکلیف پویا در تعامل با حق و
. شود به وجهی متضمن همـین معنـی اسـت    می تکلیف و از صلح و بشریت سخن گفته

در . تنها سخن از تحول عناصر درونی نیست که از سخن از الزامات بیرونی نیـز هسـت  
و در  شـود مـی ، از تحدید آن منبعـث  شناسایی به عنوان یکی از تجلیات حاکمیت واقع

در تحـولی   ،المللـی  هـاي بـین  تـر ارزش تر و تعین یافتهتر و بی واسطهحضور سهمگین
  .دگیرمیاستکمالی قرار 

گیـرد و  بدین ترتیب، شناسایی در میان حق و تکلیف و نه اراده و مصلحت قرار می
ایش، ی کـه مبنـ  عملـ . کندپردازي میمللی، نقشال بینهاي مشترك جامعه در پرتو ارزش

حاکمیت است در تعامل با اصل مشروعیت دموکراتیک که در دو گـذرگاه حـق تعیـین    
زنـد، حاکمیـت را از   و عدم شناسایی نتایج عمل نامشـروع، گـام مـی    ها سرنوشت ملت
رسـد ایـن الزامـات،    به نظـر مـی   آن چنان که. سازدآورد و پاسخگو میاطالق به در می

  .ستی االملل بینمرادف تکلیف به تعهدي 

  شناساییتکلیف به عدم  -3
گام بعدي در تحول به سوي وجود تعهد بـه عـدم شناسـایی، آن اسـت کـه نقـض       

باید معتبر تلقی شود و چنـین تعهـدي در قبـال همـه     المللی و نتایج آن نمی هاي بین نرم
ها نیز در خصوص شناسایی دولت 53.مللی و تعهدي ارگاامنس استال بیناعضاي جامعه 

 ، هرچنـد نهـاد هـر  باید از شناسایی چه به صورت فردي و چه جمعی، می ها همه دولت
داراي کنترل موثر بر سرزمینی که به واسطه نقـض یـک یـا چنـد نـرم بنیـادین حقـوق        

شناسـایی نهـاد برآمـده از عملـی      54.ملل به وجود آمـده اسـت جلـوگیري نماینـد    ال بین
ارنده حقوق را بدون رضایتش از زیرا شناسایی، د .را به دنبال دارد غیرقانونی، نقض حق

  

  

53 - ICJ Judgment in Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 30 June, 1995, p. 29 
54- Verhoeven,J., La Reconnaissance International Dans La Pratique Contemporaine: Les 
Relations Publiues Internationales, 1975, pp.586-617 in Raic, David,p.107. 
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   55.نمایدحق خود محروم می
ی دادگستري در نظریه مشورتی در مورد آثار حقوقی سـاخت دیـوار   الملل بیندیوان 

منشور ملـل متحـد کـه     2ماده  4بند ) 1: (دارد می ي اشغالی فلسطین بیانها در سرزمین
استقالل سیاسی یکدیگر بـاز  را از تهدید و توسل به زور علیه تمامت ارضی یا  ها دولت

عدم مشروعیت  که 1970اکتبر  24مجمع عمومی مصوب  2625قطعنامه ) 2(دارد؛ و می
هـر دو   ،دهـد حقوقی تحصیل سرزمین با تهدید یا توسل به زور را مورد تاکید قرار مـی 

  56.اندالملل عرفی به رسمیت شناخته شده به عنوان بخشی از حقوق بین
هـا موظـف هسـتند    دارد کـه تمـام دولـت   راي اعالم می 2برابر راي در  13دیوان با 

رسمیت نشناسند؛ در ایـن راي، دیـوان    به وضعیت غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را
در قبـال امـري    هـا  تکلیف به عدم شناسایی وضعیت خاص را که ناشی از تعهد دولـت 

ت که مغـایر بـا قواعـد    این وضعیبنابراین شناسایی . سازد می متخلفانه است خاطر نشان
نهاده نشـده اسـت تـا امـري صـالحدیدي و       ها المللی است یکسره در اختیار دولت بین

ي هـا  هر چنـد مقـرره  . الملل قلمداد گردد از حاکمیت در فضاي سنتی حقوق بینبرآمده 
دیـوان در آراء مشـورتی الــزام آور نیسـت امــا اسـتدالالت دیــوان از آن چنـان اقنــاعی      

گیـرد و همچـون    ت دیوان در آراء ترافعی قـرار مـی  ه همتراز استدالالبرخوردار است ک
   57.مللی الزم االجرا استال بینمقدمه حکم در این آراء بر تمامی اعضاي جامعه 

 الملل بینمندي از اقدامات نامشروع، صراحتاً توسط کمیسیون حقوق اصل عدم بهره
هیچ کشوري نباید : آمده است کهطرح مسئولیت دولتها  41)2(در ماده : تایید شده است

 الزم االجراءیک وضعیت غیرقانونی را که با نقض جدي تعهدي برخاسته از یک قاعده 
عمومی، ایجاد شده است را به رسمیت بشناسد و نباید کمکی به حفظ  الملل بینحقوق 

  

  

55 - Western Sahara case, Advisory opinion, ICJ Rep.1975, p.13, p.33, para. 59. 
56 - Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestine Territory 
(Advisory Opinion), ICJ Reports 2004, July 2004,paras. 87-88. 

نقش  ، مجموعه مقاالت همایشی دادگستريالملل بینماجراي تفسیر در دیوان هدایت اهللا فلسفی،  - 57
، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل الملل بینو توسعه حقوق ی دادگستري در تداوم الملل بیندیوان 

  40، ص 1389متحد، چاپ اول، 
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در عین حال تعهد به عدم شناسایی ممکن است از یک قطعنامـه   58.این وضعیت بنماید
مورد رودزیاي جنوبی، کـه شـوراي امنیـت     ، مانندمی شوراي امنیت ناشی شده باشدالزا

  . نمودصادر در چارچوب فصل هفتم را  277قطعنامه 
، ایجاد جمهوري ترك نشین قبرس شمالی مـورد پـذیرش هـیچ    متحد در دوره ملل

ترین دلیل بـراي عـدم شناسـایی جهـانی ایـن      اصلی. کشوري غیر از ترکیه قرار نگرفت
 4جمهوري آن بود که ایجاد آن، نتیجه مستقیم نقض منع توسل به زور منـدرج در بنـد   

ملل عرفی مورد پذیرش ال بینمنشور ملل متحد بود که به عنوان بخشی از حقوق  2ماده 
مداخله نظامی در قبرس و تصرف بخـش شـمالی جزیـره توسـط     . کشورها قرار داشت

شـده آن  ایراد طـرح  . نی قبرس را نقض کردتمامت سرزمی 1974نیروهاي ترکیه از سال 
بـدون   وبود که دشوار بتوان باور کرد جمهوري ترك نشین قبرس به صورت یکجانبـه  

  . مداخله ترکیه به وجود آمده است
شـورا در  . این عقیده با عبارات مندرج در قطعنامه شوراي امنیت نیز همـاهنگی دارد 

نظـامی خـارجی در جمهـوري قبـرس در      مداخله"دارد که خود مقرر می 353قطعنامه 
ها در جهت احترام به حاکمیت، استقالل و تمامـت ارضـی   تناقض با تعهد تمامی دولت

نقض تمامت ارضی قبرس توسـط ترکیـه، نقـض اصـل بنیـادین حقـوق        ".قبرس است
  59.ملل بودال بین

تـوان  تحـد مـی  با نگاهی اجمالی به اقدامات انجام گرفته از سـوي نهادهـاي ملـل م   
الشمول همچون عدم توسـل بـه زور و رعایـت اصـول و قواعـد      دریافت که مبانی عام

رعایـت ایـن   . بنیادین و ارزشهاي مشترك، محمل عدم شناسـایی را پدیـد آورده اسـت   
دهـد، بلکـه   قـرار نمـی   الملل بینها را در وضعیت ناقضان حقوق تعهدات نه تنها دولت

ی و المللـ  بینز مجراي قواعد پیشینی حقوقی ارا ی الملل بینتقویت صلح و امنیت جامعه 
  .شوداي قابل پیش بینی را موجب میبه شیوه

  

  

58 - The Draft Article on Responsibility of States for International Wrongful Acts with 
Commentaries, 2001, Article 41, p. 4 
59- Z.M. Necatigil, The Cyprus Question and the Turkish Position in International Law, 1989. 
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هایی که از طرف سازمان ملل به عنوان دالیل عدم شناسایی یک به طور خالصه، نرم
را ایجـاد  عام الشمول  يتعهد که هستند ايسرزمین معرفی شده است، همان قواعد آمره

به عدم شناسایی که در اثر نقض این نرمهـا بـه وجـود آمـده      بنابراین تعهد 60.نمایندمی
عـاي دولـت   ند کـه اد هسـت  متعهدالشمول است و همه دولتها خود یک تعهد عاماست، 

هـا جامعـه   دن با چنین شرایطی را به رسمیت نشناسند، چرا که عـدم رعایـت آن نـرم   بو
امـري اسـت کـه کـل     دهد پس عدم مشروعیت در کل تحت تاثیر قرار میرا ی الملل بین

این نتیجـه در حکمـی کـه توسـط کمیسـیون داوري      . گیردی را دربر میالملل بینجامعه 
  :ی یوگسالوي صادر شد نیز مورد توجه قرار گرفته استالملل بیندادگاه 

گرچه شناسایی پیش شرطی براي شکل گرفتن یـک دولـت نیسـت و صـرفاً بیـان      "
اختیاري نیست تا دولتها با هـر  ] شناسایی[امر کننده اثرگذاري آن است، با این حال این 

روشی که بخواهند انتخاب کنند که چگونه رفتار کنند و به پیروي از ضروریات حقـوق  
در رابطـه  را عمومی بستگی دارد و به خصوص آن قواعدي که استفاده از زور  الملل بین

یت نـژادي، مـذهبی   کنند یا قواعدي که تضمین کننده حقوق اقلمنع میها با دیگر دولت
  61.یا زبانی هستند

مندي از نتایج عمل غیر قـانونی خـود، کـه اعتبـار     عدم شناسایی، متخلف را از بهره
-ملل است، محروم میال بینکه ناشی از نقض حقوق وضعیتی بخشی یا پذیرش قانونی 

شـود آن عمـل غیـر قـانونی، غیـر      هر چند این عدم شناسایی نیست که باعث می. نماید
ملل غیر قانونی ال بیننی تلقی شود، زیرا آن عمل خود به واسطه نقض قواعد حقوق قانو

هـیچ  "الملـل اسـت کـه     هت این اصل حقوق بیناین اقدام در ج. و نامشروع بوده است
   62".حقی با بی عدالتی ایجاد نخواهد شد

  

  

ی دادگستري در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، الملل بینرجوع کنید به راي مشورتی دیوان  - 60
   29و  28و راي دیوان در قضیه تیمور شرقی بندهاي  159بند 

61- Arbitration Commission of the International Conference on Yugoslavia, Opinion 10, ILM, 
Vol. 31, 1992, pp. 1525-1526, at p. 1526  
62 - Ex injuria jus non oritur 
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 تکلیف به شناسایی  -4

وجود  "اییلیف به شناستک"آیا تکلیفی به نام  پرسش اصلی در این جا این است که
توانـد   می تکلیفی وجود دارد، مبناي حقوقی آن چیست یا چه ندارد یا خیر؟ و اگر چنی

 باشد؟ ادعاي من در این قسمت، آن است که چنین تکلیفی وجـود دارد و ابتنـاي آن را  
  . استوار کرد "حق دفاع از خود"توان بر  می

  63:هاي زیر بیان کرد توان این ادعا را در گزاره می به طور خالصه
رسد دولت در شرایط خاص و با تحقق بعضی شرایط خـاص، بـا    به نظر می .1

تواند در دفاع از خود به سالح  بیم جدي و حقیقی از بود و نبود کشور، می
اي متوسـل شـود و یـا ایـن کـه حـداقل در شـرایط کنـونی، دیـوان           هسته
قوقی مبنی بـر رد  المللی دادگستري به طور قطعی و قاطع، قاعده اي ح بین

 64.این گزاره شناسایی نکرده است

رسد یک ملت در شرایط خاص و با تحقق بعضی شرایط خـاص،  به نظر می .2
با بیم جدي و حقیقی از بود و نبود خود یا نقض فـاحش، سیسـتماتیک و   

تواند در گام اول اقدام به صدور بیانیه  ترین حقوق خود، می گسترده بنیادین
لبی نماید و یا این که حداقل در شرایط کنونی، دیـوان  استقالل و جدایی ط

اي حقوقی مبنـی بـر رد    مللی دادگستري به طور قطعی و قاطع، قاعدهال بین
  65.این گزاره شناسایی نکرده است

 .رسد بقاء، مبناي مشترك دولت و ملت در دفاع از خود استبه نظر می .3

ایجاد شده اسـت   احتراز از شناسایی دولت جدیدي که تحت چنین شرایطی .4
تواند حمایت از ژنوسید را با تمامی الزامات مربـوط   در شرایطی خاص می

 .به تحقق چنین جرمی موجب شود

احتراز از شناسایی دولت جدیدي که تحت چنین شرایطی ایجاد شده اسـت،   .5
در صورت طی تمامی سازوکارهاي توقـف اعمـال مـذکور در گـزاره دوم     

  

  

اي از شرایط تحقق تکلیف به شناسایی است و به هیچ وجه ارائـه  وارههاي مزبور، صرفاً طرحگزاره - 63
  . دهنده تمامی ابعاد حقوقی آن نیست

64- ICJ advisory Opinion in Kosovo, 2010  
65- ICJ advisory Opinion in Kosovo, 2010 
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خواهان استقالل و خواستار شناسـایی و   فوق الذکر و بهبود وضعیت ملت
ها، بـه منزلـه سـوء اعمـال      مللی دولتال بینطی تمام مراتب انجام تعهدات 

 .حاکمیت خواهد بود

هاي باال مورد قبول باشد، تکلیـف بـه شناسـایی،     در صورتی که صدق گزاره .6
  چنین تکلیفی راه را بر اعمال منفعت و مصلحت و تصـمیم . شود اثبات می

هاي برآمده  ها و شناسایی بندد و جدایی طلبی الملل می در حقوق بینگرایی 
 .نماید می از مصلحت صرف را مشخص

  :پردازیم می هاي مذکور اینک به بررسی اجمالی گزاره
بـا بـیم    رسد دولت در شرایط خاص و با تحقق بعضی شـرایط خـاص،  به نظر می"

متوسل  اي ع از خود به سالح هستهتواند در دفا میجدي و حقیقی از بود و نبود کشور، 
گستري به طور قطعـی و  مللی دادال بیندیوان  شود و یا این که حداقل در شرایط کنونی،

 ".اي حقوقی مبنی بر رد این گزاره شناسایی نکرده است قاطع، قاعده

نسبت به تمـام   66اصل عدم توسل به زور، به عنوان اصل االصول منشور ملل متحد،
تشکیل هر دولتی که ناشی از نقض این تعهد باشـد،   .نمایدرا ایجاد میي ها تعهد دولت

به لحاظ حقوقی نامشروع خواهد بود و شناسایی چنین دولتی تایید پیامد و برآیند چنین 
  . رود تکلیفی به شمار می نقض

اما در کنار این اصل، اصل تعیین سرنوشت ملتها نیز وجود دارد، اصلی بنیـادین کـه   
زمانی که ایـن اصـل، در مقـام    . دهدي از حقوق بشري را در خود شکل میتحقق بسیار

گیرد نیز، تمامی دولتها را در سپهر آمره بودن و پایه و مایه حق تعیین سرنوشت قرار می
  . سازدجهان شمول بودن، مکلف می

هنگامی که تمامت ارضی یک سرزمین یـا  . سویه دیگر این اصل، دفاع مشروع است
گیرد، یک دولت محق و حتی مکلف است کـه   سی آن مورد تجاوز قرار میاستقالل سیا

اما گاه تجاوز بود و نبود یک دولت را در معرض خطر جدي قـرار  . از خود دفاع نماید
  

  

، دوره الملـل  بـین س گفتارهاي نقد و بررسی مکاتب فلسـفی در حقـوق   درهدایت اهللا فلسفی،  - 66
  1388دانشگاه شهید بهشتی،  الملل بیندکتري حقوق 
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شـود و هـیچ راهـی جـز     اثر میرو بیهاي آزموده یا پیش دهد، به نحوي که تمام راه می
باید در نظر داشت کـه ایـن شـرایط     می. توسل به سالح هسته اي وجود نخواهد داشت

اي،  ممکن است هرگز رخ ندهد، اما در صورت تحقق تمام شرایط توسل به سالح هسته
-هاي نظـام حقـوق بشردوسـتانه ایـن نـوع بـه       اي نامطلوب در محدودیت هرچند گزینه

کارگیري، گنجایی ندارد اما ذهن کشورها را آن چنان مشغول ساخته است که از دیـوان  
. انـد  ، خواستار نظر حقوقی شده67المللی للی دادگستري در مقام مشاور جامعه بینالم بین

 دارداي بیان مـی هاي هستهدیوان در نظر مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سالح
دیـوان  آن اي که توسط در کلیت آن، به گونه الملل بینکه در پرتو وضعیت فعلی حقوق 

تواند شود که نمیبه این عقیده رهنمون میع در دسترس، ا توجه به وقایبررسی شده و ب
در شـرایط   ،اي به وسیله یـک کشـور  هسته د سالحدر مورد قانونی بودن یا نبودن کاربر

   68.گیري قاطع نمایدحاد دفاع از خود که بقاي آن در معرض خطر است، نتیجه
  :پردازیم می اینک به بررسی گزاره دوم

شرایط خاص و با تحقق بعضی شرایط خاص، بـا بـیم    رسد یک ملت در به نظر می
تـرین   جدي و حقیقی از بود و نبود خود یا نقض فاحش، سیستماتیک و گسترده بنیادین

تواند در گام اول، اقدام به صدور بیانیه استقالل و جدایی طلبی نماید و  حقوق خود، می
ي به طور قطعـی و قـاطع،   المللی دادگستر یا این که حداقل در شرایط کنونی، دیوان بین

  ٦٩.اي حقوقی مبنی بر رد این گزاره شناسایی نکرده است قاعده

در صورتی که ادعاي ملت خواهان استقالل و خواهان شناسایی، اعمال حـق تعیـین   
ي اصـل عـدم   باید آن را به نحـوي متقـارن همپایـه    می سرنوشت باشد، در بحث حاضر

  .توسل به زور قرار داد
  

  

، مندرج در کتـاب  ی دادگستري رکن اصلی قضایی ملل متحدالملل بیندیوان  سیفی، سید جمال، - 67
، الملل بینی دادگستري در تداوم و توسعه تدریجی حقوق الملل بینجموعه مقاالت همایش نقش دیوان م

  26، ص 1388انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، 
68 - Nuclear weapons, Para 25. 
69- ICJ advisory Opinion in Kosovo, 2010, 
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گیرد، در حـوزه   ها در زمانی که در جایگاه حق قرار می وشت ملتمفهوم تعیین سرن
به این توضیح که تحقق دیگر حقوق بشـري در  . شودحقوق بنیادین بشري شناسایی می

گرو تحقق این حق و خصوصاً تامین مجراي مشارکت موثر به عنوان جانمایه این حـق  
  .است

االجـراء حقـوق    و الزمطعـی  منع نقض حق تعیین سرنوشت به عنوان یـک قاعـده ق  
 ی در بند دوالملل بینمطرح است و موقعیت اساسی آن در حفظ صلح و امنیت  الملل بین

، ایـن تعهـد را احتـرام بـه     نیـز  ی دادگستريالملل بیندیوان . ماده یک منشور آمده است
در قضیه تیمور شرقی، حکـم   .حقوق اساسی بشر و یک تعهد عام الشمول دانسته است

سرنوشت یک تعهد عام الشمول است تعیین کننده این بود که احترام به حق  دیوان بیان
  70.دهد میدر کل آن را تحت تاثیر قرار را ی الملل بینو انکار آن حق، جامعه 

توان پذیرفت که بـا جمـع    پذیرد، میانجام می "دفاع از خود"در قیاسی که بر مبناي 
مللی ال بینبه شناسایی را از سوي جامعه توان تکلیف  به شرایطی از جمله شرایط زیر می

  :انتظار داشت
زمانی که جسم دولت یا به عبارت دیگر عناصر مادي دولت شـکل گرفتـه باشـد و    

بـراي   .ایجاد نشـده باشـند   الملل بینحقوق با این عناصر خود به نحو نامشروع و مغایر 
هیچ دولت دیگري اعم مثال سرزمین مورد نظر آن قوم، تنها متعلق به همان قوم باشد و 

  .نسبت به آن سرزمین نداشته باشد ياز دولت مادر، ادعاي معتبر
در شرایط بسیار خاص که بیم نـابودي قریـب الوقـوع    : وضعیت همبسته دیگر آنکه

آن گـروه بـه نحـوي فـاحش،      نرود یـا آنکـه حقـوق بنیـادی    مـی  مشـخص گـروه   یک
مجـراي قابـل تصـور و مـوثر     و گسترده در حال نقض باشد و هـیچ راه و  سیستماتیک 

مللی وجود نداشته باشد، در غیـر ایـن   ال بیندیگري چه در سطح داخلی و چه در سطح 
ی کـه سـازوکارهای  تـا زمـانی   بـراي مثـال   . صورت، تکلیف به شناسایی جایگاهی ندارد

تـا زمـانی کـه جامعـه      ر قانون اساسـی یـک کشـور وجـود دارد و یـا     هرچند ضعیف د

  

  

70 -ICJ Judgment in Case Concerning East Timor (Portugal v. Australia), 30 June, 1995, p. 29 
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زاي ر آموزش حقـوق بشـر را بـه عنـوان محمـل درون     ابزا همچون ابزارهایی یالملل بین
طلبـی، اعمـال حـق    اقدام بـه جـدایی  پرورنده مشارکت موثر شهروندان در اختیار دارد، 

 الملل بینشود بلکه سوء برداشت از اصول بنیادین حقوق تعیین سرنوشت محسوب نمی
حتـی در   .نمایـد ث مـی است و موارد خاص را که شایسته تکلیف به شناسایی است، لو

ی، وضـعیتی  الملل بینتواند به نمایندگی از جامعه امنیت می شرایط بسیار پیچیده، شوراي
شـرایط و شـیوه خاصـی     این وضعیت، 71.حاکم نماید در سرزمین مورد بحث، سیال را

  .استدارد که خارج از قلمرو این مقاله 
اي،  هسـته   توسل به سالح همان طور بیان شد، در نظر مشورتی بررسی قانونی بودن

دیوان در نظر مشـورتی خـود   به همین منوال، . دیوان از اظهار نظري قطعی امتناع ورزید
دارد کـه قاعـده   بیان مـی  صرفاً صدور اعالمیه استقالل کوزوو قانونی بودندر خصوص 

ه صـدور اعالمیـه اسـتقالل کـوزوو را منـع      وجود ندارد ک الملل بینجدیدي در حقوق 
  . دنمای

 :شویم می در این جا است که به گزاره سوم، رهنمون

  ".، مبناي مشترك دولت و ملت در دفاع از خود باشدءرسد بقا می به نظر "
دهد، یعنـی در  آن جا که عملی تجاوزکارانه، بقاي یک کشور را در معرض خطر می

اي هشرایطی حاد و بحرانی که هیچ روزنه برون رویی موثر نیست، توسل به سالح هسـت 
-یابد و این امکان در طبع خود الزامی به نام تناسب را نیز کمرنـگ مـی   می امکان تصور

. شـمارد نماید و دفاع مشروع را به عنوان استثنایی بر اصل عدم توسل به زور، مجاز می
توسل به حق تعیین سرنوشت در جهت دفاع از بقاي یک گروه خـاص و تجلـی آن در   

-ایی و متناظر با آن، تکلیف دولتها بـه شناسـایی، نمـی   جدایی طلبی و درخواست شناس

شـرایط بسـیار    به تصویر کشیدن سکانس آخر .تواند دور از ذهن و غیر قابل قبول باشد
-هاي واهـی مـی  ر جدایی طلبیراه را ببحرانی و تحقق تمامی معیارهاي موجد تکلیف، 

هـم جهـت بـا    داخلـی   طی مراجع و سـازوکارهاي  الزام بهبسیار بر تاکید هرچند . بندد

  

  

71- U.N. Security Council Resolution 1244, p. 10 
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پلماتیک از اتباع، محتواي دقیـق و اسـتواري   حمایت دیچنین معیاري براي مثال در نهاد 
در صورت عدم احـراز   نیز ی دادگستريالملل بیندیوان از آن جهت که، . کندرا طلب می
نباید پنداشت کـه اعمـال    به هر صورت. شودیشینی، وارد حمایت پسینی نمیاین الزام پ
طلبی است و از ایـن رو آن را یکسـره و بـدون در    ن سرنوشت به معنی جداییحق تعیی

طلبـی صـرفاً   جدایی. تاص، موجد حقی براي تشکیل دولت دانسنظر گرفتن شرایط خ
ماهیتی سازوکاري در اعمال حـق تعیـین سرنوشـت دارد و نمـاینگر تحقـق و پیگیـري       

  . عصاره اصلی و اصیل آن یعنی مشارکت موثر، نیست
: گیـري گـزاره بعـدي شـود     تواند منجر به شکل زاره سوم در بعضی شرایط، میدر گ

در شرایطی  ،احتراز از شناسایی دولت جدیدي که تحت چنین شرایطی ایجاد شده است
یـن  مربوط بـه تحقـق ا   حمایت از ژنوسید را با تمامی الزاماتموجبات تواند  می خاص
 .فراهم کندجرم 

اي در حقـوق  ضافه کرد کـه هـیچ دلیـل و یـا قاعـده     توان ادر توضیح این گزاره می
وجود ندارد که حفظ و بقاي تمامت ارضی یک کشور را تحت هر شرایطی بر  الملل بین

هاي را مورد توجـه  حتی الزم است وضعیت. حفظ و بقاي یک گروه خاص برتري دهد
رد و قرار داد که طی آن امکان دارد مجموع شرایط مربوط به جرم ژنوسـید تحقـق پـذی   

گیري جسم دولت، گزیر و گریزي جز اعمال حق تعیین گروه مزبور با پیش شرط شکل
  . به معناي واقعی کلمه نداشته باشد. طلبی نداشته باشدسرنوشت با مجراي جدایی

در این مرحله باز خشت پیوند حاکمیت و مسئولیت در ارتباط بـا شناسـایی چهـره    
دي که تحت چنین شرایطی ایجاد شده است، در احتراز از شناسایی دولت جدی: بنددمی

صورت طی تمامی سازوکارهاي توقف اعمال مذکور در گـزاره دوم و بهبـود وضـعیت    
مللـی  ال بینملت در پی استقالل و خواستار شناسایی و طی تمامی مراتب انجام تعهدات 

معنـاي  این برداشت حاکمیت را بـه  . ها، به منزله سوء اعمال حاکمیت خواهد بود دولت
دهد، نماید و مقابله با چنین جرایمی را انعطاف نهادي و مفهومی میمسئولیت تفسیر می
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تواند با تحقق شرایط خـاص، صـورت الـزام بـه     می 72به این معنی که مسولیت حمایت
در صورتی که صدق . طلبی، به خود بگیردگرفته در قاب جداییشناسایی دولتهاي شکل

  .شود باشد، تکلیف به شناسایی، اثبات می هاي باال مورد قبول گزاره
ال مسئولیت است و هنگـامی کـه   هنگامی که حاکمیت، نه فقط اعمال قدرت که اعم

د و دیگـر حتـی نحـوه    شـو متمایز می ،هاي حقوق بشربا سنجهآن  رويهاي پیشحوزه
پاي در خاك پاسخگویی دارد؛ پاسـخگویی کـه    ونیست  ياعمال آن یکسره صالحدید

نهـاد  در ایـن شـرایط    .مللیال بیني ها مه حق و تکلیف است و متناظر با ارزشدر منظو
شناسایی رنـگ قاعـده    هنگامی که .محق است که به رسمیت شناخته شود ،تازه تاسیس

ین تـر  ها پاي استوار کرده است و از سنتیین بنیادها و ارزشتر در حوزه عمیق ،گیردمی
روي به سـوي بایـد و نبایـد و     ،مداري استلتملل که حاکمیت و دوال بینابعاد حقوق 

  .نمایدمی قالب و قاعده و نه تصمیم و اراده بی انتها

  نتیجه گیري
شناسایی دولتها در سه گذرگاه مطلق و صالحدیدي بودن، محتواي تکلیف یـافتن و  

از اصـول  توسل بـه زور  و عدم  ها حاکمیت، برابري دولت. پویدتکلیف به شناسایی می
بنـا   ها بر شالوده آن و مللیال بیناصولی که نظم عمومی . ملل هستندال بینحقوق بنیادین 

ملـل همچـون عـدم    ال بـین باید از دیگر اصول حقوق  نمی در عین حال .نهاده شده است
چند در میان همه این اصـول بنیـادین   هر. نیز غفلت ورزیدبهره مندي از عمل نامشروع 

بندند، چهـره  ملل صورت میال بینحقوق  تابعانکه حول محور دولت به عنوان یکی از 
اصل حق تعیین : دشونمودار می مللال بیناصل دیگري از حوزه دیگري از قلمرو حقوق 

الملل  ره استقرار یافته است و حقوق بینمفهومی که در قاب قاعده آم. هاسرنوشت ملت
  73.سازدمی برد و مردمان و در نهایت افراد را از انفعال خارجرا به پیش می

  

  

72 - General Assembly 2005 world Summit Outcome, A/60/L.1, 15 Sep 2005  
ملل ال بین، دوره دکتري حقوق مللیال بیندرس گفتارهاي تحلیل اسناد و آراء هدایت اهللا فلسفی،  - 73

   1388-89سال   دانشگاه شهید بهشتی،
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شـود و بـا مفهـوم پـردازي      می دیگر پدیدار این جا است که مفهومی از میان مفاهیم
و از درون و بـرون محـک    یابـد است که ارزش در صورت مفهوم حقوقی مکانـت مـی  

شناسایی که مبناي آن حاکمیت است پاي از فضاي سنتی که تصـمیم، قاعـده   . خورد می
ي هـا  ارزش کـه کنـد  مـی  تو روي به آسـمان عینیـ  نهد و حاکمیت مطلق، فراتر می بود

حقیقـت  . کنـد معنـا مـی  را ملل ال بینپویایی حقوق  و نمایاندرا باز می مللیال بینجامعه 
آن چنـان شناسـایی را از    74حقیقت متحرك منسوب بـه مکـان   ثابت منسوب به زمان و

بـه رابطـه   منسوب  ،گیردسازد که از تفرد فاصله میصالحدید مطلق کشورها خارج می
  . سنجداي منافع که بر مبناي قاعده مینشود و منافع عامالن رابطه را نه بر مبخاص نمی

ایـن تنهـا    زیـرا . نهادي نام دولت به خود گیـرد  ، ها نیست کهبنا به صالحدید دولت
منشـا ایـن   . آوردپدیـد مـی  را سرزمین، جمعیت دائم و کنترل موثر نیسـت کـه دولـت    

ي بنیـادین  هـا  نه برآمده از نقـض فـاحش قواعـد حقـوقی و ارزش    باید پدیداري که می
  باید بـر بهـره   می بلکه روي آن نیزمللی همچون عدم توسل به زور و مداخله باشد ال بین

  . باشد هاي بنیادین یعنی افرادمندان نهایی ارزش
بر وضعیتهایی همچون کسـب حاکمیـت    هاي تکلیف به عدم شناسایییکی از سویه

تقیماً از این نقض ایجاد از طریق انکار حق تعیین سرنوشت یک ملت که مس بر سرزمین
 هـا  شناسـایی رسـمی ایـن وضـعیت     عدم این تعهد نه تنها به. شود میاعمال  ،دشده باش

کند بلکه اعمالی را که به صورت ضمنی حاکی از چنین شناسایی باشد را نیـز   میاشاره 
  .کند میمنع 

ر از تکلیف به عدم شناسایی به تکلیف به شناسایی آغاز با وجود آنکه رفته رفته گذا
سنتی، منفعت اولیه و اصلی  الملل بیندر حقوق که هاي حاکمیت ورود به روزنه گردید،

نقـض  سـخت و   امـا وضـعیتهاي بسـیار   . گرفـت به سختی صورت مـی شد انگاشته می
. اسـایی شـد  در صالحدیدي بـودن شن  ارزشمند و بنیادین موجب رخنه تعهدات حقیقتاً

  

  

ملـل و  ال بـین ، سـالنامه ایرانـی حقـوق    مساله منابع: رویارویی عقل و واقعیتهدایت اهللا فلسفی،  - 74
  .17، ص1386تطبیقی، شماره سوم، 



 321  ها ها و شناسایی دولت تحول در پیوند حق تعیین سرنوشت ملت

. بنـدد ي واهی خواسـتار شناسـایی مـی   هاسوز راه را بر ادعاهاي روزنهدشواري البته این
زیرا به نظـر   .ر نامیدبنابراین نباید یکسره چنین تکلیفی را تهدید و چنین تعهدي را تعذّ

سرنوشـت و  رسد هرچند در حال حاضر هر گروه جدایی طلبی، اعمال حـق تعیـین   می
دانـد و  را مساوي بـا اسـتقالل و تشـکیل دولتـی جدیـد مـی       قوق بشرمقابله با نقض ح

و تحقق  الملل بینشود، اما توجه به قواعد حقوق ی میالملل بینخواستار شناسایی جامعه 
دولتی جدید، چنین وضعیتهایی را در مجاري  رسیدن به آستانه وجودیابی بایستهشرایط 

مل و متمم مربوط به هـر دو صـاحب   دهد و سازوکارهاي مکحقوقی، نظم و سامان می
  .نمایدموجب تقویت یکدیگر می و حق یعنی دولت و ملت را همسو

. پذیردهمپویی حق دولت و ملت، بیش از هرکجا در نهاد ملل متحد نقش حیات می
مجمع عمومی میان دو مفهوم بـه ظـاهر جمـع و در معنـی      2625نقشی که در قطعنامه 

هاي سـه  خورد، در سازواريیین سرنوشت، به چشم میپراکنده، تمامت ارضی و حق تع
ی دادگسـتري از تعـاملی درونـی و    المللـ  بیننهاد شوراي امنیت، مجمع عمومی و دیوان 

مجمع عمومی، واقعیت دریافتی شـوراي امنیـت را بـا    . ارزیابی بیرونی برخوردار گشت
کت دولتها آزمایید و ی دادگستري، در بستر مشارالملل بینهاي تنگیاب دیوان یابیحقیقت

در سر دوراهه حق دولت و حق ملت، مشروعیت واقعه و مرتبت قاعده، جانب همپویی 
حق و تکلیف چه از سوي دولت و چـه از سـوي   . و همحیاتی حق و تکلیف را گرفت

گرایی، به سکون خـاطر منجـر نشـود و پویشـی     هرچند ممکن است چنین جانب. ملت
هاي ایـن سـه نهـاد، ایـن پویـه را از مـاهیتی همـواره        نیآفریمداوم را طلب کند اما هم

  .کندمند میسوزانه بهرهغناجویانه، مجزاسازانه و ابهام
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